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 1فصل 

 پایین رفتن

 مایکل جی. روسکو مرد محتاطی بود.

برد، یک مرسدس سفارشی با درهایی از اتومبیلی که هر روز صبح سر ساعت هفت و نیم او را سر کار می

ی برتای خیلی .بی.آی، یک اسلحهی افبازنشستهاش، مأمور های ضدّگلوله بود. رانندهفوالد مقاوم و پنجره

اتوماتیک داشت و بلد بود از آن استفاده کند. از محل توقف اتومبیل تا ورودی برج روسکو در کوچک نیمه

متر متر به سانتیهای مداربسته مسیر او را سانتیخیابان پنجم نیویورک فقط پنج قدم فاصله بود، اما دوربین

آن هم  –پوش وقتی درهای اتوماتیک پشت سرش بسته شد، یک مأمور پذیرشِ یونیفرومزیر نظر داشتند. 

 مراقب بود تا او از سرسرا عبور کند و به آسانسور خصوصی خودش وارد شود. –مسلح 

هم  ای و دگمهای نقرهی میلهرنگ و یک دستگیرهآسانسور، دیوارهای سفید مرمری داشت و فرشی آبی

ای کوچکی فشار داد. یک حسگر، اثر انگشت را خواند، آن را ی شیشهش را روی صفحهنداشت. روسکو دست

کس تأیید کرد و آسانسور را راه انداخت. درها بسته شد و آسانسور شصت طبقه بدون توقف باال رفت. هیچ

رفت، مأمور کدام از طبقات ساختمان هم نایستاد. وقتی آسانسور باال میدیگر از آن استفاده نکرد. در هیچ

 داد او در راه است.پذیرش پای تلفن بود و داشت به کارمندان روسکو اطالع می

ای بود. دیدن او بدون وقت شده و کامالً حرفهکرد، دستچینهر کسی که در دفتر خصوصی روسکو کار می

 کشید.ماه طول میمالقات امکان نداشت. گرفتن وقت مالقات هم سه

-ها و سلبها... از جان گذشتهدزدها، تروریستهای پست، آدممحتاط هم باشید. آدم ثروتمند که باشید باید

ها همیشه وجود دارند. مایکل جی. روسکو، رئیس شرکت روسکو الکترونیکس و نهمین یا شدهمالکیت

ی کرد. از وقتی عکس صورتش روی جلد مجلهراستی خیلی احتیاط می و به –دهمین مرد ثروتمند دنیا بود 

فهمید به یک هدف آشکار تبدیل شده. بنابراین در  -« پادشاهان الکترونیک»ی در مقاله –تایمز چاپ شد 



 

 

btm.bookpage.ir 

 آنتونی هوروویتس

 2صفحه 

شد زد، طوری انتخاب میهایی که به چشم میرفت. عینکشده راه میهای عمومی سریع و با سرِ خممکان

قیمت، اما بدون مارک بود. گرانی گرد و متناسب او را پنهان کند. کت و شلوارهایش که تا حدّ ممکن چهره

رسید تا زیاد در محیط دیده نشود. در رفت، همیشه در آخرین لحظه میاگر به تئاتر یا به مهمانی شام می

کردند، حاال اجازه داده ها سیستم مختلف امنیتی وجود داشت که اگرچه یک وقتی ناراحتش میزندگی او ده

 ند.بود برایش حالتی منظم و عادی پیدا کن

خواهید سؤال کنید! منظم و عادی شدنِ شرایط همان چیزی است اما از هر جاسوس یا مأمور امنیتی که می

روید و کِی قرار است در آنجا دهد کجا دارید میدهد. این وضع به دشمن نشان میکه آدم را به کشتن می

وزی بود که مرگ برای از راه داد و این رباشید. نظم و عادت راشت مایکل جی. روسکو را به کشتن می

 رسیدن انتخاب کرد.

یعنی اتاق عظیمی که با  –رفت اش میالبته، روسکو وقتی یکراست از آسانسور به طرف دفتر خصوصی

انداز از دو طرف، در طرف شمال خیابان پنجم، در غرب سنترال پارک هایی از زمین تا سقف و چشمپنجره

اصالً از این چیزها نداشت. دو دیوار باقیمانده در اتاق، یک در  –ود ی ساختمان را اشغال کرده بگوشه

ی کوتاهِ کتاب و کنار آسانسور، یک نقاشی رنگ و روغن، یعنی گلدانی از گل، اثر ونسان داشتند و یک قفسه

 ون گوگ بود.

رمی، یک ای و سیاه روی میزِ کارش یکدست و مرتب بود؛ یک کامپیوتر، یک دفتر یادداشتِ چسطح شیشه

ی چهارده ساله. روسکو وقتی کتش را بیرون آورد و نشست، ای از یک پسربچهتلفن و عکس قاب گرفته

ی های آبی و صورتِ پُر کک و مک. قیافهکند. موهای طالیی، چشممتوجه شد دارد به تصویر پسرک نگاه می

حاال چهل و چهار ساله بود، و  ی پدرش در چهل سال پیش شباهت داشت. روسکوپل روسکو کامالً به قیافه

داد. پسرش تقریباً به بلندی او کم سنش را نشان میداشت، کمبا وجود اینکه تمام سال، خود را برنزه نگه می

ها روز را به ماهیگیری گذرانده بودند. یکی از بود. عکس را تابستان سال قبل در النگ آیلند گرفته بودند. آن

 که کنار هم داشتند. آن معدود روزهای شادی بود

اش داخل اتاق آمد. هلن بوسورت انگیسی بود. وطن و شوهرش را برای کار کردن در در باز شد و منشی

ورزید. یازده سال بود در این دفتر کار اش عشق مینیویورک رها کرده بود و به اینجا آمده بود و به هر لحظه

 ده و اشتباهی نکرده بود.کرد، در تمام مدت هرگز جزئیات را از یاد نبرمی
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 «صبح بخیر، آقای روسکو.»منشی گفت: 

 «صبح بخیر، هلن.»

باید  51 -ریزیِ آرها در دفتر برنامهآخرین ارقام از سنگاپور. هزینه»ای را روی میز او گذاشت. هلن پوشه

 «ام.ونیم با سناتور اندروز ناهار بخورید. من در آیوی جا رزرو کردهساعت دوازده

 «یادت بود به لندن تلفن کنی؟»و پرسید: روسک

کرد، پس چرا روسکو سؤال کرده بود؟ هلن گفت: هلن بوسورت جا خورد. او هرگز چیزی را فراموش نمی

دیروز بعد از ظهر با دفتر آلن بالنت صحبت کردم. بعدازظهر در نیویورک، غروب در لندن است. آقای بالنت »

توانیم از اتومبیل شما تلفن ی تلفنی گذاشتم. میازظهر قرار یک مکالمهدر دسترس نبود اما برای امروز بعد

 «بزنیم.

 «متشکرم، هلن.»

 «بگویم برایتان قهوه بیاورند؟»

 «خورم.نه متشکرم، هلن. امروز قهوه نمی»

ش شناخت او روزهلن بوسورت واقعاً نگران از اتاق بیرون رفت. قهوه نه؟ بعد چی؟ از وقتی آقای روسکو را می

 کرد. ی اسپرسوی دوبل شروع میرا با یک قهوه

از آن مدرسه در جنوب فرانسه  یعنی از وقتی که پاول –یعنی مریض بود؟ مسلماً این اواخر سرحال نبود 

برگشته بود. و این تلفن به آلن بالنت در لندن! هرگز کسی به هلن نگفته بود این مرد کیست، اما او یک بار 

ای دیده بود. این مرد با سرویس اطالعات انگلیس ارتباط داشت؛ با ام.آی.شش. ر پروندهنام آلن بالنت را د

 آقای روسکو با یک جاسوس چه حرفی داشت؟

از قهوه بیزار بود. بلکه با یک فنجان  –هلن بوسورت به دفترش برگشت و اعصابش را آرام کرد، نه با قهوه 

آمد. اصالً افتاد که او خوشش نمیی داشت اتفاق میی جانبخش انگلیسی. چیز خیلی عجیبچای صبحانه

 آمد. خوشش نمی
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*** 

اش نصب شناسایی به سینهتر، مردی که بارانی خاکستری پوشیده و کارت در این ضمن، شصت طبقه پایین

کرد، تعمیرکار شرکت آسانسورهای بود، به طرف میز پذیرش رفت. کارت شناسایی او را سام گرین معرفی می

ای بزرگی داشت. هردو را مقابل میز ابزار نقرهدستی و در دست دیگر جعبهپرس. در یک دست کیف-سایک

 پذیرش به زمین گذاشت.

طور عینک و سیبیل و مصنوعی بود، همین –سیاه و کمی چرب  –سام گرین نام واقعی او نبود. موهایش 

ای که به ع حدوداً سی سال داشت. اما در حرفهرسید، اما در واقساله به نظر میهای نامنظمش. پنجاهدندان

-دانست. اسم، آخرین چیزی بود که در اختیار کسی میاش را نمیکس اسم واقعیآن مشغول بود، هیچ

 های مزدور در جهان بود.کشترین آدمترین و موفققیمتگذاشت. جنتلمن لقب داشت و یکی از گران

 فرستاد.های قربانیانش گل میگذاشته بودند که همیشه برای خانواده این نام مستعار را به این خاطر روی او

 مأمور پذیرش به او نگاهی انداخت. 

زد. اگرچه در عمرش هرگز بیشتر از یک هفته ی برانکسی حرف میبا لهجه« ام.برای آسانسور آمده»گفت: 

 آنجا نمانده بود.

 «پیش اینجا بودید.ی آسانسور چه شده؟ شماها هفته»مأمور پذیرش گفت: 

ی الزم را شد؛ اما قطعهی دوازده یک کابل خراب پیدا کردیم. باید عوض میبله، البته. در آسانسور شماره»

شده را جنتلمن دست توی جیب کرد و یک ورق کاغذ مچاله« نداشیتم. برای همین مرا دوباره فرستادند.

 «دستورهایی که به من داده شده اینجاست.خواهید به دفتر مرکزی تلفن کنید؟ می»بیرون آورد. 

ها واقعاً شخصی به نام سام فهمید آنکرد، میپرس تلفن میاگر مأمور پذیرش به شرکت آسانسورهای ایکس

شد که سر کار نیامده بود. علتش این بود که سام گرین واقعی اگرچه دو روز می –اند گرین را استخدام کرده

ی هادست قرار کیلویی که به پایش بسته شده بود، تهِ رودخانهعه سیمان یازدهبا چاقویی در کمر و یک قط

زد او به خودش زحمت این کار را نخواهد داد. هرچه داشت. اما مأمور پذیرش تلفن نکرد. جنتلمن حدس می
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رقی رفتند. یکی بیشتر چه فآمدند و میها مدام داشتند میباشد، آسانسورها همیشه خراب بودند. مهندس

 کرد؟می

 «برو!»مأمور پذیرش شستش را تکان داد و گفت: 

-خراش دهابزارش را برداشت و به طرف آسانسورها رفت. در آسمانجنتلمن نامه را دور انداخت، کیف و جعبه

ی ی آسانسور سیزدهم که مال مایکل جی. روسکو بود. آسانسور شمارهها آسانسور عمومی بود، به عالوه

ای در دست سعی کرد دنبال او وارد شود. همه قرار داشت. وقتی وارد شد، پسرکی پادو با بسته دوازده آخر از

ی شصت و یک را ی طبقهدر بسته شد. او تنها بود. دگمه« ببخشید. برای تعمیر بسته شده.»جنتلمن گفت: 

 زد.

کشت، کارت ارِ واقعی را میتعمیرک –کرد ی پیش گرفته بود. باید به سرعت اقدام میاین کار را همین هفته

دانست الزم ای را که میگرفت و تجهیزات پیچیدهداشت، جزئیات برج روسکو را یاد میشناسایی او را برمی

تر این تر از بین برود. مهمخواستند این مولتی میلیاردر هرچه سریعکرد. صاحب کارهایش میدارد، تهیه می

و  –هزار دالر آمریکایی خواسته بود د. برای این کار، جنتلمن دویسترسیکه باید حادثه، تصادف به نظر می

ریختند، نیمی از آن حاال و بقیه پس از آن را هم گرفته بود. پول را باید به یک حساب بانکی در سوئیس می

 اتمام کار.

را در اینجا رفت. تانکرهای آب ی شصت و یک در اصل برای تعمیرات به کار میدرِ آسانسور باز شد. طبقه

های امنیتی و ی مطبوع، دوربینطور کامپیوترهایی که گرما، سیستم تهویهقرار داده بودند، همین

کردند. جنتلمن آسانسور را خاموش کرد، برای این کار از کلید قطع آسانسورهای ساختمان را کنترل می

-دانست جای آنپیوترها رفت. دقیقاً میبرنامه استفاده کرد که روزگاری مال سام گرین بود، بعد به سراغ کام

اش را باز کرد. کیف دو قسمت داشت. کرد. کیف دستیها را پیدا میبسته هم آنها کجاست. در واقع، چشم

تر یک کامپیوتر کوچک بود. قسمت باالیی تعدادی مته و ابزارهای دیگر که هرکدام درجا بسته قسمت پایین

 شده بودند، مجهز شده بود.

ه دقیقه طول کشید تا بتواند وارد بخش اصلی برج روسکو شود و کامپیوترش را به سیستم برقی داخلی پانزد

تر وقت گرفت، اما آخر کار انجام شد. وصل کند. عبور کردن از سیستم امنیتی کامپیوتری روسکو کمی بیش
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جی. روسکو کاری کرد ی پایین آسانسور خصوصی مایکل ی کلیدش فرمانی داد. در طبقهی صفحهبه وسیله

ی شصت و یک. اگرچه، در بسته ماند. جنتلمن الزم به طبقه –که هرگز نکرده بود. یک طبقه باالتر آمد. 

 نبود وارد آسانسور شود.

ها را در همان آسانسوری گذاشت ای را برداشت و دوباره آنابزار نقرهو جعبه او به جای این کار کیف دستی

ی پنجاه و ی طبقهذیرش باال آورده بود. کلید از کارانداختنِ دستگاه را چرخاند و دگمهی پکه او را از طبقه

-نه را فشار داد. یک بار دیگر، آسانسور را خاموش کرد. بعد دست دراز کرد و فشار داد. باالی آسانسور دریچه

داد، بعد خودش را باال  ابزار را به بیرون هلدستی و جعبهشد. اول کیفای بود که به طرف بیرون باز می

کشید و روی سقف آسانسور رفت. حاال در تونل اصلی آسانسورهای برج روسکو ایستاده بود. از چهار طرف با 

های فلزی کلفت آویزان بودند و بعضی از های سیاه از روغن و کثافت محاصره شده بود. کابلها و لولهتیرآهن

-کرد، همان تونل مربعدادند. به پایین که نگاه میای میمدام و خفه ها موقع باال و پاییین بردن بار صدایآن

دید، که فقط با تورهای اندک درهای آسانسورهای دیگر که به طبقات مختلف پایان را میشکل ظاهراً بی

شد. نسیم از جایی از خیابان به داخل راه پیدا کرد و خاک را شدند، روشن میرسیدند و باز و بسته میمی

کرد، او را ها را باز میزنان باال آورد و چشمش را آزرد. در کنار او یک جفت درِ آسانسور بود که اگر آنرخچ

کرد. باالی آن درها، باالی سرش و چندمتر به طرف راست، سطح زیرینِ یکراست به دفتر روسکو هدایت می

-ار داشت. با دقت بازش کرد. کنارهابزار کنارش، روی سقف آسانسور قرآسانسور خصوصی روسکو بود. جعبه

های جعبه را با اسفنج کلفت پوشانده بود. در داخل، در فضایی که به طرز خاصی حفاظت شده بود، چیزی 

تر. آن را بیرون آورد، بعد به ای و مقعر با لنزهای قطور و کمی پیچیدهشبیه پروژکتور فیلم قرار داشت، نقره

کشید تا دستگاه را به ته آسانسور روسکو وصل . یک ساعت طول میساعتش نگاه کرد. هشت و سی و پنج

 کند. یک عالم وقت داشت.خواست تا مطمئن شود دستگاه کار میتر فرصت میکند و کمی بیش

 گوشتی برقی بیرون آورد و کارش را شروع کرد.با خودش لبخند زد. بعد یک پیچ

 

 «مبیل شما آمده، آقای روسکو.اتو»ساعت دوازده، هلن بوسورت تلفن کرد و گفت: 

 «متشکرم، هلن.»
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روسکو آن روز صبح کار زیادی انجام نداده بود. متوجه بود فقط نیمی از حواسش به کار است. یک بار دیگر، 

قدر بد شود؟ و در چند به عکس روی میز تحریرش نگاه کرد. پل. چطور ممکن بود ارتباط یک پدر و پسر این

 قدر بدتر کرده بود؟تاده بود که وضع را اینماه اخیر چه اتفاقی اف

برای رسیدن به قرار ناهار با سناتور اندروز، ایستاد، کتش را پوشید و به آن سوی دفترش رفت. زیاد پیش 

خواستند، نظریاتش را... یا خودش را. هر آدمی با ها پولش را میآمد با سیاستمداران ناهار بخورد. آنمی

توانستند داشته باشند احتیاج ی دوستانی که میمندی بود و سیاستمداران به همهثروت روسکو دوست قدرت

 داشتند.

 ی آسانسور را فشار داد و درها کنار رفتند و باز شدند. قدم جلو گذاشت.دگمه

آخرین چیزی که مایکل جی. روسکو وقتی زنده بود دید، آسانسوری بود با دیوارهای سفید مرمری، فرش 

ی های چرمی سیاهی که آن را در مغازهای. پای راستش، با یکی از کفشهای ریلی نقرههآبی و دستگیر

کوچکی در رم برایش با دست دوخته بودند، روی فرش فرود آمد و به راهش ادامه داد... درست در وسط آن. 

رد. و سپس شش ی بدنش به دنبال آن آمد، به طرف داخل آسانسور کج شد و بعد از درِ آسانسور عبور کبقیه

طبقه به سوی مرگ خود سقوط کرد. از آنچه اتفاق افتاده بود چنان متعجب بود، چنان از درک حادثه عاجز 

متر  بود، که حتی فریاد نزد. فقط در تاریکی چاه آسانسور سقوط کرد، دو بار به دیوارها خورد، و بعد، دویست

 تر، با آسفالت سخت زیرزمین برخورد کرد.پایین

رسید؛ اما در حقیقت اصالً آنجا نبود. آنچه روسکو به داخلش سور سرجایش باقی ماند. واقعی به نظر میآسان

بایست آسانسور واقعی قدم گذاشته بود، یک هولوگرام در فضای خالی چاهِ آسانسور بود، یعنی جایی که می

سکو دکمه را فشار دهد باز شود، و ریزی کرده بود که وقتی روقرار داشته باشد. جنتلمن، در را طوری برنامه

ای به باال نگاه کرده سروصدا قدم گذاشتن او را به درون فراموشی تماشا کرده بود. اگر میلیاردر فقط لحظهبی

افکند. اما مردی که ای هولوگرام را ببیند که چند متر باالی سرش پرتو میتوانست پروژکتور نقرهبود، می

دانست. و او هرگز کند. جنتلمن این را میگذارد، به باال نگاه نمیر آسانسور میبرای رفتن به ناهار قدم د

 کرد.اشتباه نمی
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ساعت دوازده و سی دقیقه، راننده تلفن کرد تا بگوید آقای روسکو به اتومبیل نرسیده. ده دقیقه بعد، هلن 

ساعت یک به رستوران تلفن  بوسورت نیروهای امنیتی را خبر کرد که تمام طبقات ساختمان را گشتند. در

 کردند. سناتور آنجا بود، منتظر مهمان ناهارش. اما روسکو نیامده بود.

در واقع، جسدش تا روز بعد پیدا نشد، تا آن وقت ناپدید شدن میلیاردر به ماجرای اصلی خبرهای تلویزیون 

کس نفهمید چه اتفاقی سید هیچرماجرا این طور به نظر می –ای باورنکردنی آمریکا تبدیل شده بود. حادثه

سروصدا ساختمان را ترک کند، کامپیوتر اصلی را افتاده. برای اینکه البته، تا آن زمان جنتلمن قبل از آنکه بی

 بایست باشد درآورده بود.ریزی کرده، پروژکتور را برداشته و همه چیز را به صورتی که میدوباره برنامه

المللی جی.اف.کی قدم گذاشت. تعمیرکارها شباهت نداشت، به فرودگاه بین دو روز بعد، مردی که اصالً به

فروشی رفت و ی گلرفت. اما او قبل از هر کار، به یک مغازهقرار بود سوار هواپیمایی شود که به سوئیس می

می ها را نقد برداخت. نای سیاه سفارش داد تا به آدرس خاصی فرستاده شود. مرد پول گلیک دسته الله

 باقی نگذاشت.
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 2فصل 

 ی آبیسایه

بدترین وقت برای اینکه احساس تنهایی کنید، زمانی است که بین مردم باشید. آلکس رایدر داشت در حیاط 

رفتند، ها همه در یک جهت میسن و سالش. آنی صدها پسر و دختر همرفت، در محاصرهمدرسه راه می

کردند. خاکستری پوشیده بودند، همه احتماالً به چیزهایی مشترکی فکر می های مشابه آبی وهمه یونیفرم

ها را تا زمان رفتن به ی ساعتآخرین کالس تازه تمام شده بود. تکلیف خانه، چای و تلویزیون و بقیه

ای های ترم را از پشت صفحهکرد. یک روز دیگر مدرسه. پس چرا انگار داشت آخرین هفتهرختخواب پر می

 کرد؟قدر دور از آن حس میکند، خودش را اینای نگاه میشهشی

پشتی را روی یک شانه انداخت و راهش را به طرف اتاقک دوچرخه ادامه داد. کیف سنگین بود. آلکس کوله

ی دوبرابر در کیف بود. فرانسه و تاریخ. دو هفته به مدرسه نیامده بود و باید برای مثل همیشه، تکلیف خانه

کس حرف چندانی نزد، هایش همدردی نشان نداده بودند. هیچکرد. معلمها سخت کار میه درسرسیدن ب

سر تکان دادند و لبخند زدند و با خود  –آنفلونزایی بد با مشکالت دیگر  –ی دکتر برگشت اما عاقبت با نامه

دانستند آلکس . همه میگرفتندفکر کردند کمی لوس و ننر است. از طرف دیگر، باید مسائلی را در نظر می

کرده که در تصادف اتومبیل کشته شده. اما به هر حال، دو هفته پدر و مادر ندارد، و با عمویش زندگی می

 ترین دوستانش این کمی زیادی بود.بستری بودن! حتی به نظر نزدیک

تفاقی افتاده. بدبختی ها بگوید. اجازه نداشت به کسی بگوید واقعاً چه اتوانست حقیقت را به آنو او نمی

 همین بود.

ها در حال دریبل ریختند، بعضیهایی که از درهای مدرسه بیرون میآلکس به اطرافش نگاه کرد، به بچه

های دست ها نگاه کرد که خودشان را در اتومبیلهای همراهشان. به معلمها با تلفنکردن توپ، بعضی

-مدتی که نبوده تمام مدرسه به شکلی تغییر کرده. اما حاال می دادند. اول، فکر کرده بود دردومشان جا می

 دانست اتفاق بدتری افتاده. همه چیز مثل همیشه بود. او تغییر کرده بود.
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آلکس چهارده ساله بود، یک شاگرد معمولی در دبیرستان جامعِ غرب لندن. یا قبالً اینطور بود. همین چند 

یان رایدر  –کرده. عمویش ر مخفی بوده و برای ام.آی.شش کار میهفته قبل، او کشف کرد عمویش یک مأمو

-ای فشرده، روشها در دورهبه قتل رسیده بود و ام.آی.شش آلکس را مجبور کرده بود جای او را بگیرد. آن

آمیزی در ساحل جنوب فرستادند. او را های بقای اس.آ.اس را به آلکس یاد دادند و او را به مأموریت جنون

ب کرده بودند، به او تیراندازی کرده بودند و نزدیک بود کشته شود. و در پایان او را از سر باز کرده و تعقی

دوباره به مدرسه فرستاده بودند، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده باشد. اما اول او را مجبور کرده بودند قانون حفظ 

زد. نیازی نداشت چیزی را امضا کند. در هر اسرار دولتی را امضا کند. آلکس با به یاد آوردن آن لبخندی 

 کرد؟حال چه کسی حرفش را باور می

-هایی که نبوده چه کار میپرسید در هفتهداد. هر بار کسی میکاری بود که حاال او را آزار میاما این پنهان

این چیزها. آلکس  زده، ازکرده، در خانه پرسه میها بگوید بستری بوده، مطالعه میکرده، مجبور بود به آن

دادن دوستانش نیز بیزار بود. ی کارهایی که انجام داده خودنمایی کند، اما از فریبخواست دربارهنمی

ها قفل کرده و کلیدش ها تمام زندگی او را در کشوی پروندهام.آی.شش فقط او را به خطر نینداخته بود. آن

 را دور انداخته بودند.

و او سر تکان داد. بعد دست دراز کرد تا یک « خداحافظ.»ی زیر لب به او گفت: به اتاقک دوچرخه رسید. کس

کرد تمام این ماجرای ام.آی.شش تار موی روشنش را که روی چشمش افتاده بود کنار بزند. گاهی آرزو می

ها ی آنخواست همهبخشی از وجودش می –مجبور بود بپذیرد  –هرگز اتفاق نیفتاده بود. اما در عین حال 

ی بروکلند تعلق ندارد. تغییرات کرد دیگر به دنیای امن و راحت مدرسهافتاد. گاهی حس میدوباره اتفاق می

 ی دو برابر بهتر بود.بیش از حد بود. و در آخر، هرچیزی از تکلیف مدرسه

نداخت و آماده اش ااش را روی هردو شانهپشتیاش را از اتاقک بیرون آورد، قفلش را باز کرد، کولهدوچرخه

حرکت شد. آن وقت بود که اتومبیل سفید درب و داغان را دید؛ دوباره در بیرون درهای مدرسه، برای دومین 

 بار در آن هفته.

 شناختند.مردی را که در اتومبیل سفید بود، همه می
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دندان شکسته اش باشد، دو تههای جلوییبایست دنداناو تقریباً بیست ساله بود، طاس و در جایی که می

زدند، به او اش حرف میی فلزی در گوشش. نامش را به کسی نگفته بود. وقتی دربارهداشت و پنج مهره

-گفتند اسمش جک است و زمانی در بروکلند درس میها میمثل اتومبیلش. اما بعضی –گفتند اسکودا می

ی دیگر ناپدید شده حظه آنجا بود، لحظهخوانده. اگر این طور بود، مثل روحی ناخوشایند برگشته بود؛ یک ل

 شد.زیادی کنجکاو ناپدید می همیشه چند لحظه قبل از عبور هر اتومبیل پلیس یا معلم –بود 

هایی که تر مواد مخدر مالیم و به کدام از کالس ششمیهای کوچکفروخت. به بچهاسکودا مواد مخدر می

-انگیز بود که اسکودا میداد. برای آلکس شگفتتر میخدر قویقدر احمق بودند که خریدار باشند، مواد مآن

های کوچک در روز روشن. اما البته در توانست به این سادگی چنین کاری انجام بدهد، فروختن پاکت

داد. حتی موجودی کس دیگری را به پلیس تحویل نمیآمیز وجود داشت: هیچکاریِ افتخارمدرسه یک پنهان

ها را. و همیشه ترس از این بود که اگر اسکودا گیر بیفتد، تعدادی از کسانی که به آنموذی مثل اسکودا 

 ممکن است با او گرفتار شوند. –ها دوستان، همکالسی –فروشد جنس می

-کرد. تعدادی از هفدهمواد مخدر هرگز در بروکلند مشکل بزرگی نبود، اما این اواخر وضع داشت تغییر می

ها به بودند به خرید اجناس اسکودا و مثل وقتی که سگی در استخری افتاده باشد، موج ها شروع کردهساله

-بچه –طور یکی دوبار برخوردهای قلدرمآبانه یافت. دزدی رواج یافته بود، همینسرعت داشت گسترش می

ودا را هرچه های اسکتر پول بیاورند. ظاهراً جنسهای بزرگشدند برای بچهتر داشتند مجبور میهای کوچک

 و از اول هم ارزان نبود. –شد تر میخریدند، گرانبیشتر می

های قوی، موهای سیاه و صورت پر از جوش را دید که آهسته به طرف اتومبیل رفت، آلکس پسری با شانه

کنار پنجره مکث کرد و بعد به راهش ادامه داد. جنبش ناگهانی خشم را حس کرد. پسر کالین نام داشت و تا 

چیز همین دوازده ماه قبل بهترین دوست آلکس بود. در حقیقت، همه کالین را دوست داشتند. اما بعد همه

-اش بد شده بود. ناگهان طوری شده بود که هیچگیر شده بود. وضع درسیتغییر کرده بود. بدخلق و گوشه

اد مخدر فکر نکرده بود، به ی موخواست او را بشناسد و علتش همین بود. آلکس هرگز زیاد دربارهکس نمی

دید مرد توی اتومبیلِ سفید فقط یک دانست خودش هرگز آن را مصرف نخواهد کرد. اما میجز اینکه می

 کند.کند. او دارد تمام مدرسه را مسموم میی احمق را مسموم نمیمشت بچه
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ای بعد، اتومبیل لحظه آمد.زد و به طرف ورودی مدرسه میپلیسی از راه رسید که داشت پیاده گشت می

زد، رفته بود. آلکس قبل از آنکه متوجه شود چه ی سیاه از اگزوزِ خرابش بیرون میسفید در حالی که دوده

زد، از کنار طور که برای بیرون رفتن از زمین بازی به سرعت رکاب میاش شد؛ همانکند، سوار دوچرخهمی

 رفت.منشی مدرسه پیچید که داشت به خانه می

 خانم منشی فریاد زد:

و وقتی آلکس به او اعتنا نکرد، آهی کشید. خانم بدفورد شایر همیشه بدون « آلکس، با این سرعت نرو!»

اش را بداند، به آلکس عالقه داشت و در مدرسه فقط او فکر کرده بود که شاید دالیل غیبت اینکه دلیل واقعی

 ود.ی دکتر آمده بآلکس بیش از آن باشد که در نامه

اسکودای سفید به طرف پایین خیابان گاز داد، به چپ پیچید، بعد به راست، و آلکس فکر کرد دارد آن را گم 

رفت و با ترافیک سنگین ساعت های پشتی تو در تویی پیچید که به کینگزروُد میکند. اما بعد به خیابانمی

 چهار برخورد کرد، و حدود دویست متر جلوتر متوقف شد.

تر از حدی است که در دوران ویکتوریا بود. در وسط ترافیک در لندن، در قرن بیست و یکم، پایینسرعت مت

ی گیرد. آلکس هنوز دوچرخهای در هر مسیری از هر اتومبیلی سبقت میروزهای عادی کاری، هر دوچرخه

این کارگاه بیشتر از  ی را داشت که برایش در کارگاه با دست ساخته بودند و«کُوندوُر جونیوُر روُدرِیسر»

-ایِ نصبدندهپنجاه سال قبل در همان خیابان هولبورون باز شده بود. اخیراً آن را به ترمزِ فشرده و سیستم

شده روی فرمان مجهز کرده بود، و فقط الزم بود شستش را فشار دهد تا دنده عوض کردن دوچرخه را حس 

 چرخیدند.ایش میهای سبک تیتانیوم به نرمی زیر پدندهکند؛ چرخ

ی ترافیک کینگزرود پیوست، به آن رسید. فقط آرزو کرده بود اسکودا درست وقتی اتومبیل پیچید و به بقیه

کرد احتمال داشته باشد راه درازی را طی کند. موادفروش، در شهر بماند، اما آلکس به دالیلی فکر نمی

د که آنجا درس خوانده بود. مدرسه احتماالً جایی در ی بروکلند را فقط به خاطر این انتخاب نکرده بومدرسه

 نه زیاد نزدیک به منزلش، اما نه چندان هم دورتر. –ی او بود حوالی محله

زد، خود را چند چراغ سبز شد و اتومبیل سفید جلو پرید و به طرف غرب رفت. آلکس آهسته رکاب می

ها به پیچی اش نگاهی بیندازد. آنبود اسکودا به آینهداشت، فقط برای اینکه ممکن تر نگه میاتومبیل عقب
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معروف به وُرلدزانِد رسیدند و ناگهان جاده خلوت شد و آلکس برای عقب نماندن مجبور شد دوباره دنده 

عوض کند و به سرعت رکاب بزند. اتومبیل به راهش ادامه داد، از پارسون گوینتز رد شد و به طرف پایینِ 

ز یک مسیر به مسیر دیگر رفت، جلوی یک تاکسی پیچید و به عنوان پاداش بوقی بلند پوتنی رفت. آلکس ا

کند. های فرانسه و تاریخش روی پشتش سنگینی میکرد مشقتحویل گرفت. روز گرمی بود و حس می

کرد؟ آلکس شک کرده بود این کارش فکر رفتند؟ وقتی به مقصد رسیدند باید چه میچقدر دیگر باید می

 اند.بوده یا نه که اتومبیل نگه داشت و او متوجه شد به مقصد رسیدهخوبی 

ای با آسفالت زیر و خشن وارد شده بود؛ در اصل یک پارکینگ موقت، درست کنار اسکودا به محوطه

ها عبور کنند و ی تیمز، نه چندان دورتر از پل پوتنی. آلکس روی پل ماند، گذاشت اتومبیلرودخانه

ی دیگری از ، نوسازی شده بود؛ قطعهاشا کرد که از اتومبیلش پیاده شد و راه افتاد. محوطهموادفروش را تم

بود که برای مجروح کردن آسمان لندن قد کشیده بود. در آن موقع، ساختمان  های آبرومندانهآپارتمان

-کاره در محاصرههای نیمهساخته. ساختمانچیزی نبود به جز اسکلت زشتی از تیرآهن و قطعات بتونی پیش

ها، جرثقیل ی آنها بود و بر باالی همهکنمخلوطی انبوهی از مردان با کاله ایمنی، بولدوزر و سیمان

 عظیمی به رنگ زرد قناری که روی تابلویشان نوشته شده بود:

 

عد رفت. اما بآلکس فکر کرد شاید اسکودا در محوطه کاری دارد. ظاهراً داشت به طرف درِ ورودی می

 برگشت. آلکس سردرگم او را نگاه کرد.
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ی ساختمان بین پل و مشتی ساختمان مدرن گیر افتاده بود. آنجا یک کافه قرار داشت، بعد چیزی محوطه

 های اداری.شبیه مرکز کنفرانس کامالً نوساز، و عاقبت یک ایستگاه پلیس با پارکینگی تا نیمه پر از اتومبیل

و به طرف انتهای پل و بعد پایین به سوی پارکینگ آهسته رکاب زد. دوچرخه و اش شد دوباره سوار دوچرخه

اش را جایی گذاشت که دیده نشود و راهش را پیاده ادامه داد. به اسکله که رسید، حرکتش را پشتیکوله

-می ی اسکودا پیداترسید گیر بیفتد. آنجا محلی عمومی بود و حتی اگر سر و کلهتر کرد. نمیخیلی آهسته

ی یک سکوی شناور چه کار توانست بکند. اما او کنجکاو بود. یک موادفروش بر عرشهشد، هیچ کاری نمی

رسید. آلکس هنوز مطمئن نبود چه کار خواهد کرد، اما داشت؟ آنجا برای توقف محل عجیبی به نظر می

 گرفت.خواست به داخل آن نگاهی بیندازد. بعد تصمیم میمی

بود، اما در « ی آبیسایه»چوبی قدم گذاشت، زیر پایش جیرجیر کرد. اسم سکوی شناور  یوقتی روی اسکله

اش، کمی رنگ آبی باقی مانده بود. سکو ی کثیف و روغنیزده و عرشههای زنگورقه، فلزکاریرنگ ورقه

آلکس حدس زد حدود ده متر طول داشت و کامالً مربع بود، با کابینی در مرکز. خیلی در آب فرو رفته بود و 

های محل زندگی باید در قسمت پایین آن باشد. روی اسکله خم شد و به امید اینکه از تر قسمتبیش

بندد. اما های باریک و مورب آن نگاهی به داخلش بیندازد زانو زد و وانمود کرد دارد بند کفشش را میپنجره

 ها کشیده شده بود. حاال چی؟ی پردههمه

گر انداخته بود. در طرف دیگر، دو قایق پهلوی هم قرار داشتند. اسکودا یک جای خلوت سکو کنار اسکله لن

اما در ضمن حتماً به نور هم احتیاج داشت، و در این قسمت دور افتاده که به جز رودخانه  –خواست می

ن آن طرف ها وجود نداشت. تنها مشکل این بود که آلکس برای دیدچیزی نبود، هیچ دلیلی برای بستن پرده

ی کافی به ارزید. او به اندازهرفت. خیلی سریع تصمیم گرفت. به خطرش میها باید روی خود سکو میپنجره

کرد به کس سعی نمی سازی نزدیک بود. با آن همه آدمی که آن اطراف بودند، هیچی ساختمانیک محوطه

 او صدمه بزند.

ترسید تکان خوردن سکو او را لو نش را روی آن داد. مییک پا را روی عرشه گذاشت، بعد آهسته سنگینی بد

ی قدم گذاشتنش را خوب انتخاب کرده بود. بدهد. البته، سکو در زیر وزن او پایین رفت؛ اما آلکس لحظه

ای که آلکس گشت. لحظهرفت و به شهر برمیکرد، به طرف پایین رودخانه میقایق پلیس داشت عبور می

 رده به طرف درِ کابین خزید، سکو بر اثر موجِ عبور قایق باال و پایین رفت.روی عرشه رفت و قوز ک
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خواست این کار را بکند، شنید؛ ضرب سنگین یک گروه راک. نمیحاال صدای موسیقی را از داخل کابین می

که دانست برای نگاه کردن به داخل فقط یک راه وجود دارد. سعی کرد قسمتی از عرشه را پیدا کند اما می

هایش را از ای را گرفت، سرش و شانههای میلهخیلی روغنی نباشد، بعد صاف روی شکمش خوابید. دستگیره

 پهلوی سکو خم کرد و خودش را جلو کشید تا آنکه تقریباً سر و ته روی آب آویزان شد.

مرد را دید. ی کثیف پنجره نگاه کرد و دو ها باز بود. از پشت شیشهحق داشت. در این قسمت سکو پرده

کشید. مرد دیگری هم بود، موطالیی و زشت، با اسکودا روی یک تخت دیواری نشسته بود، داشت سیگار می

شرت پاره و شلوار جین به تن داشت و روی اجاقی کوچک، قهوه روزه؛ تیریشی سهوکوله و تههای کجلب

شد. آلکس به دور و بر کابین می کرد. از رادیو ضبط دستی که روی طاقچه بود، موسیقی پخشدرست می

ی زندگی نداشت. به جای آن برای ی کوچک، سکو هیچ وسیلهنگاه کرد. به جز دو تخت دیواری و آشپزخانه

 هدف دیگری آماده شده بود. اسکودا و دوستش آن را به آزمایشگاه شناور تبدیل کرده بود.

های های آزمایش بود و چراغجا لولهکتریکی. همهآنجا دو سکوی کاریِ فلزی بود، یک سینک و یک ترازوی ال

-معلوم بود هیچ –گیری. تمام محل به شدت کثیف بود های اندازهای و قاشقهای شیشهبونزن، فالسک، لوله

بیند. ها را میدانست دارد مرکز عملیات آناما آلکس می –دهند کدام از این مردها به بهداشت اهمیت نمی

ها را تقسیم و وزن کرده و برای حمل به کردند؛ آنفروختند تهیه میواد مخدری را که میها در اینجا مآن

ی تولید مواد مخدر روی یک ایجاد یک کارخانه –ای بود العادهکردند. فکر فوقبندی میمدارس محلی بسته

مندانه هم بود. چه قایق، تقریباً در وسط لندن و فقط در چند قدمی ایستگاه پلیس. اما در عین حال، هوش

 گشت؟کسی اینجا دنبالش می

ای منگ بود. سر مرد موطالیی ناگهان برگشت و آلکس بدنش را باال کشید و از عقب روی عرشه لغزید. لحظه

و ته آویزان شدن، خون را به داخل سرش کشیده بود. چند نفس کشید، سعی کرد فکرش را منظم کند. 

-به افسر مسئول گفتن اینکه چه چیزی دیده، کار آسانی بود. پلیس میرفتن از آنجا تا ایستگاه پلیس و 

 توانست از آن جا به بعد کار را به عهده بگیرد.

کرد. بگذار کس کرد. شاید این کاری بود که چند ماه قبل میاما چیزی درون آلکس این نظر را رد می

دیگری به آن رسیدگی کند. اما او این همه راه را رکاب نزده بود تا فقط به پلیس خبر بدهد. دوباره به اولین 

بار که اتومبیل سفید را بیرون ورودیِ مدرسه دیده بود فکر کرد. کالین، دوستش را در حال معطل کردن 
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خواست خودش انجام را حس کرد. این کاری بود که میکنار آن به یاد آورد و یک بار دیگر برق کوتاه خشم 

 دهد.

کرد. اما ی آن را غرق میکشید و همهتوانست بکند؟ اگر سکو درپوش راه آب داشت، بیرونش میچه کار می

اما  –ها را باز کند توانست آنالبته به این سادگی نبود. سکو با دو طناب کلفت به اسکله بسته شده بود. می

-اما این هم فایده –ها را باز کند توانست آنمی –کرد ای نداشت. سکو با جریان آب حرکت میایدهاین هم ف

اما اینجا پوتنی بود؛ هیچ گرداب یا آبشاری سر راه وجود نداشت.  –رفت ای نداشت. سکو با جریان آب می

 شت.گتوانست به سادگی موتور را روشن کند و سکو دوباره سرجایش برمیاسکودا می

رسید. بعضی از مردها سازی، روز کاری داشت به پایان میی ساختمانآلکس به اطرافش نگاه کرد. در محوطه

ای باز شد و مرد تنومندی از کرد، دید حدود صد متر باالی سرش دریچهطور که نگاه میرفته بودند؛ و همان

هایش را بست. ناگهان یک رشته تصویر، باالی جرثقیل راه طوالنی تا پایین را در پیش گرفت. آلکس چشم

 های مختلف یک معمای چندتکه، در ذهنش درخشید.مثل قسمت

 سازی. ایستگاه پلیس. جرثقیل با قالب بزرگش که در زیر آن آویزان بود.ی ساختمانسکو. محوطه

تماشا کرده بود که  پول. یک بار با کدبانوی خانه، جک استاربرایت، به آنجا رفته بود، و او راشهر بازی بلک

ای گرفت و ی شیشهبازی برنده شد. عروسک را با یک چنگال مکانیکی توی جعبهچطور یک خرس اسباب

 طرف خروجی آورد. 

شد. ایستاد و رو عرشه به ها را سنجید. بله. احتماالً میشد این کار را کرد؟ آلکس دوباره نگاه کرد و زاویهمی

د شده بود خزید. آنجا مقداری سیم یک کناری افتاده بود، آن را برداشت، بعد طرف دری که اسکودا از آن وار

ی در پیچاند. سیم را دور یک قالب روی دیوار پیچاند و محکم کشید. در کامالً قفل چند بار دور دستگیره

که ی خودش محکم کرد. تا جایی شده بود. در دیگری هم در قسمت عقبِ قایق بود. آن را با قفل دوچرخه

ها بیرون خزید. هیچ راه دیگری برای ورود یا تر از آن بود که بشود از آنها باریکتوانست ببیند، پنجرهمی

 خروج وجود نداشت.

-از روی سکو بیرون خزید و به اسکله برگشت. بعد طناب اسکله را باز کرد و گذاشت طناب کلفت بین گیره

داشتنش الزم است قرار بگیرد. رودخانه آرام بود. مدتی نگهتر از حدی که برای شل –ها پایه –های فلزی 
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کشید تا سکو با جریان آب برود. صاف ایستاد. راضی از کاری که تا آن وقت کرده بود، شروع کرد به طول می

 دویدن.
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 3فصل 

 در دام

شدند. برای رفتن به خانه آماده میسازی پر از کارگران ساختمانی بود که داشتند ی ساختمانورودی محوطه

به جز  –کند شوید، هیچ چیز واقعاً تغییر نمیآلکس یاد یک ساعت قبل در بروکلند افتاد. بزرگ هم که می

رفتند، خسته بودند و برای اینکه شاید دیگر به شما مشق ندهند. مردان و زنانی که از محوطه بیرون می

ها آمده بود. بود که هیچ کسی جلوی آلکس را نگرفت که به میان آنرفتن شتاب داشتند. شاید برای همین 

 رود، انگار حق داشت آنجا باشد.دانست دارد کجا میرفت؛ انگار میبا هدف راه می

جا ها را جابهداشتند و ماشیناما نوبت کاری هنوز کامالً تمام نشده بود. کارگران دیگر داشتند ابزارها را برمی

-ها کاله ایمنی به سر داشتند، و آلکس با دیدن یک توده کالهی آنکردند. همهب جمع میکرده و برای ش

های در حال ساخت جلوی او ظاهر ی بزرگ آپارتمانهای پالستیکی، یکی را قاپید و به سر گذاشت. محوطه

ناگهان مردی شد. دار رد میشد. برای عبور از آن باید به زحمت از راهروی باریکِ بین دو برج داربست

 تنومند با لباس کار سفید قدم جلوی او گذاشت و راهش را بست. 

 «روی؟داری کجا می»مرد با تحکم گفت: 

درد اش بهآلکس به طرز مبهمی به سوی کارگر دیگری اشاره کرد و به راهش ادامه داد. حیله« پدرم...»

 سرش نگذاشت.خورد. مرد دیگر سربه

ها، در فضای باز قرار داشت. آلکس تا . جرثقیل، کشیش واالمقام ساختمانرفتداشت به طرف جرثقیل می

وقتی به آن رسید، متوجه نشد چقدر بلند است. برجِ حامی به یک قطعه آسفالت عظیم متصل بود. برج 

توانست کرد میتیرهای آهنی فشرد، اگر دست دراز میوقتی خودش را با فشار الی شاه –خیلی باریک بود 

رفت. آلکس بدون آنکه برای فکر کردن صبر ر طرف را لمس کند. نردبانی یکراست از مرکز آن باال میهر چها

 شروع کرد به باال رفتن. –کرد، ممکن بود نظر را تغییر دهد اگر در این مورد فکر می –کند 
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 «دارد نگران شوی.ای. هیچ دلیلی ناین فقط یک نردبان است. قبالً هم از نردبان باال رفته»به خودش گفت: 

لغزید، هیچ چیز از مرگِ او بر اثر سقوط رفت یا میاما این نردبان، سیصد پله داشت. اگر آلکس دستش درمی

شد استراحت کرد؛ اما آلکس جرأت نداشت برای نفس تازه کردن کرد. در پاگردهای سکو میجلوگیری نمی

بیند. هر لحظه احتمال داشت سکوی شناور، از اسکله توقف کند. ممکن بود کسی به باال نگاه نکند و او را ب

 جدا شود و با موج برود.

بعد از دویست و پنجاه پله، برج باریک شد. آلکس درست جلوی خودش اتاقک کنترل برج را دید. به پایین 

سازی ناگهان خیلی کوچک و دور شده بودند. از آخرین قسمت ی ساختمانهای توی محوطهنگاه کرد. آدم

ای باالی سرش بود که به کابین راه داشت. اما دریچه قفل بود. خوشبختانه، آلکس دبان باال رفت. دریچهنر

-نمی –برای این وضع آماده بود. وقتی ام.آی.شش او را به اولین مأموریتش فرستاد، چند وسیله به او دادند 

ی کرم بود که روی ها یک لولهتا در شرایط سخت به کمکش بیاید. یکی از آن –ها را دقیقاً اسلحه بنامد توانست آن

ها تر از پاک کردن جوشاما کارِ کرمِ توی لوله خیلی بیشتر. کن، برای پوست سالمجوش پاکآن نوشته شده بود: 

 بود.

تر به عنوان ی کرم را بیشو لوله دارداش را نگهماندهاگرچه آلکس بیشترِ آن را مصرف کرده بود، اما توانسته بود ته

ی کرم را ی کرم در جیبش بود. با یک دست نردبان را گرفت، با دست دیگر لولهیادگاری، با خود داشت. حاال لوله

دانست فقط کمی از آن را الزم دارد. درِ لوله را باز بیرون آورد. مقدار ناچیزی از کرم باقی مانده بود. اما آلکس می

ای گذشت و بعد یک صدای هیس ی از کرم را با فشار بیرون آورد و روی قفل ریخت و منتظر ماند. لحظهکرد، مقدار

کرد. قفل پرید و باز شد. آلکس دریچه را به عقب فشار داد خورد و سوراخ میای از دود. کرم داشت فلز را میو باریکه

 ها باال رفت. وارد اتاقک شد.و از آخرین پله

ی مربع فلزی دید، چه را دوباره ببندد تا برای ایستادن فضای کافی داشته باشد. خود را در یک جعبهمجبور بود دری

هر کدام روی یک  –ی اتاقک بازی کامپیوتری یک فروشگاه. یک صندلی خلبانی داشت و با دو اهرم کنترل به اندازه

-ی ساختمانگیری از محوطهی چشمظرهای از زمین تا سقف با منو به جای یک صفحه، پنجره –ی صندلی دسته

ای نصب شده بود و درحدود بلندی زانو، سازی، رودخانه و تمام غرب لندن. یک مونیتور کوچک کامپیوتر در گوشه

 ی رادویی قرار داشت. یک فرستنده
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ی آنجا آوری ساده بودند. هرکدام فقط شش دگمه داشت. حتهای صندلی به طرز حیرتهای کنترل روی دستهاهرم

برد. دست چپ آن را در ها نمودارهای کمکی بود. دست راست قالب را باال و پایین میبرای نشان دادن نوع و کار آن

تر یا دورتر به اتاقک. در ضمن دست چپ تمام قسمت باالی جرثقیل را کنترل نزدیک –داد طول دیرک حرکت می

ی شروع برچسب مشخصی توانست باشد. حتی دگمهتر نمیچرخاند. از این سادهدرجه می 360کرد و آن را می

بزرگ را  مکانویی بازی ی مشخصات جرثقیل، مجموعهبازی بزرگ. همهی بزرگ برای یک اسبابداشت؛ یک دگمه

 آورد.شد به یاد آلکس میکه باید سرهم می

امه به شوق آمده بود و داشت جان دگمه را فشار داد و حس کرد برق در اتاقکِ کنترل جریان یافت. در مدتی که برن

تر روی صندلی نشست. کردن روشن شد. آلکس راحتگرفت، کامپیوتر با نقاشی گرافیکی سگی در حال پارسمی

صدا دید که آن پایین بیها را میکرد، آنهنوز بیست یا سی نفر در محوطه بودند. از بین زانوهایش که به زیر نگاه می

 دانست با وجود این باید سریع عمل کند.متوجه مشکلی نشده بود. اما می کسکردند. هیچحرکت می

هایش اهرم کنترل را لمس کرد و جلو برد. هیچ ی سبز را روی کنترل دست راست فشار داد، بعد با انگشتدگمه

د. چه چیزی را جا تر از آن باشد که فکر کرده بواتفاقی نیفتاد! آلکس اخم کرد. شاید این کار قرار بود خیلی پیچیده

های کنترل گذاشت، به دنبال یک کنترل دیگر به چپ و راست نگاه کرد. دست هایش را روی اهرمانداخته بود؟ دست

 کرد!راستش را کمی حرکت داد و ناگهان قالب به شدت از زمین فاصله گرفت. دستگاه کار می

های حرارتیِ پنهان در داخل اتاقک، حرارتِ بدنش گرهای اهرم کنترل را گرفت، حسآنکه آلکس بداند، وقتی دستهبی

ی دستگاه های مدرن به خاطر اینکه شاید گردانندهی جرثقیلرا تشخیص دادند و جرثقیل را روشن کردند. در همه

ها بیفتد، همین سیستم امنیتی کار گذاشته شده. به این ترتیب تصادفی ی قلبی شود و روی کنترلدچار سکته

 افتد. برای کار کردن جرثقیل گرمای بدن الزم است.اتفاقی نمی

. لیبهر به طرز قابل توجهی H – CE154 -های دنیا بود، یک لیبهرترین جرثقیلاز شانس خوب او، این یکی از مدرن

شود از آن استفاده کرد. آلکس با دست چپش اهرم را به یک طرف فشار داد و وقتی دقیق است و بسیار ساده می

های لندن تاب خورد. بامثقیل تغییر کرد، نفس عمیقی کشید. در برابرش دیرک کشیده شد و بر باالی پشتجهتِ جر

تر باشد. لیبهر یک توانست از آن نرمکرد. حرکتش نمیداد، جرثقیل تندتر حرکت میتر فشار میهرچه بیش

-بلکه می -لرزید خورد یا نمیان نمیها داشت؛ برای همین هرگز تککوپلینگ سیال بین موتور الکتریکی و دنده

 ی سفیدی پیدا کرد و آن را فشار داد. حرکت فوراً متوقف شد.خرامید. آلکس زیر انگشت شَستش دگمه
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به شرط اینکه کسی به  –آید کارها را الزم داشت، اما مطمئن بود از عهده برمیشانسی تازهاو آماده بود. کمی خوش

بار وقتی دیرک دید. دوباره با دست چپش فشار داد و اینحرکت درآمدن جرثقیل را نمیکرد و به باال نگاه نمی

ی تیمز رفت، صبر کرد. وقتی دیرک درست روی جرثقیل تغییر جهت داد و از پل پوتنی گذشت و روی رودخانه

. اول قالب را درست سکوی شناور قرار گرفت، کارش را قطع کرد. حاال قالب را مثل گهواره، آرام و دقیق حرکت داد

طور که به سطح زمین تا انتهای دیرک لغزاند. بعد، با استفاده از دست دیگر، آن را پایین آورد؛ اول سریع، بعد همان

خورد، ممکن بود اسکودا صدایش را بشنود و آلکس تر. قالب از فلزِ سخت بود. اگر به سکو میشد، آهستهنزدیک می

 هایش را با زبان مرطوب کرد و با تمرکز دقیقاً هدف گرفت.متر. آلکس لببار یک سانتی، هر لو برود. حاال به دقت

رفت. بعد قالب با عرشه برخورد. آلکس ناسزا گفت. حتماً اسکودا این صدا را شنیده بود و حاال داشت با در کلنجار می

ب را بلند کرد و همزمان آن را روی عرشه رادیو ضبط دستی را به یاد آورد. امیدوار بود موسیقی صدا را خفه کند. قال

-کشاند. هدفش را دیده بود. نزدیک انتهای سکو یک ستون کلفت فلزی به عرشه جوش داده شده بود. اگر فقط می

 گرفت.اش را به دام انداخته بود. بعد باید آن را آهسته از آب میتوانست قالب را دور ستون بیندازد، ماهی

نتیجه ماند. آلکس خودش را به زحمت آرام نگه داشت. باید این از یک متر فاصله از ستون بی اولین تالش او با بیش

های چپ و راستش، قالب را روی عرشه داد. موقع کار کردن با دستداد یا اصالً انجام نمیکار را آهسته انجام می

د که رادیو ضبط دستی هنوز دارد کرکشید و بعد به طرف ستون، عقب برد. فقط باید امیدش را به این حفظ می

-کند و اینکه لغزیدن فلز خیلی سر و صدا ایجاد نکند. بار دوم نتوانست ستون را بگیرد. این کار بیآهنگ پخش می

 نتیجه بود!

هایش را به هم فشرد و برای تر. دندانتوانست این کار را بکند. مثل بازی توی فانفار بود... فقط کمی بزرگنه. او می

 مین بار قالب را حرکت داد. این بار دید موفق شده. قالب، به ستون وصل شد. آن را گرفته بود!سو

شوی؟ قالب را با دست راستش کس متوجه هیچ مشکلی نشده بود. حاال... چطور بلند میبه پایین نگاه کرد. هیچ

ای به ج به طرز هشداردهندهکشید. کابل سفت شد. در عمل وزن سکوی شناور را روی جرثقیل حس کرد. تمام بر

ای شک کرد. جرثقیل اش بیرون بیفتد. برای اولین بار به عملی بودن نقشهجلو خم شد و آلکس نزدیک بود از صندلی

توانست بلند کند چقدر بود؟ پالکارد سفیدی توانست سکوی شناور را از آب بیرون بکشد؟ باالترین وزنی که میمی

ی . مسلماً قایق از آن سنگین تر نبود. به صفحهKg3900ار داشت، با یک رقم چاپ شده: در انتهای بازوی جرثقیل قر

ها وزنی ها را بخواند. آنتوانست آنکردند که نمیکامپیوتر نگاهی انداخت. یک رشته عدد با چنان سرعتی تغییر می

شد کامپیوتر به طور ن باشد؟ میکرد. امکان داشت قایق زیادی سنگیدادند که جرثقیل داشت بلند میرا نشان می

 کرد؟اتوماتیک کار را قطع کند؟ یا اینکه تمام دستگاه سقوط می
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ی های مدرسهکرد، روز خوبی را پشتِ سر گذاشته بود، به بچهدر داخل قایق، اسکودا داشت یک بطری جین را باز می

آمدند. به زودی تر میها دنبال جنس بیشنسابقش بیش از صد پاوند جنس فروخته بود و بهترین چیز این بود که آ

-دادند به دوستانشان هم بدهند؛ بعد دوستان هم مشتری میفروخت که قول میها جنس میفقط در صورتی به آن

 ها بکند.نخواهد با آتوانست هر کاری میانداخت و میها را به دام میترین بازار دنیا بود. آنشدند. این راحت

کرد، مایک بکت بود. آن دو در زندان آشنا شده بودند و تصمیم گرفته بودند بعد از یی که با او کار میاسم مرد موطال

ها مثل یخ ی حسابی داشت، نه دستشویی و زمستانآزادی با هم کار کنند. قایق فکر بکت بود. آنجا نه آشپزخانه

کننده بود. از تماشای عبور گاه پلیس برایشان سرگرمقدر نزدیک بودن به یک ایستخورد. حتی آنبود... اما به درد می

ی خودشان را های خانهافتادند پلههرگز به فکر نمی 1هابردند. البته، خوکهای پلیس لذت میها یا قایقاتومبیل

 درست نگاه کنند.

 ناگهان بکت ناسزا گفت.

 «این چیه...؟»

 اسکودا به باال نگاه کرد.

 «این چی؟»

 «آن فنجان...»

اسکودا حرکت کردن یک فنجان قهوه را دید که روی طاقچه بود. فنجان به یک طرف خم شد، بعد تَلَقی کرد و افتاد 

چیز به فنجان گفتند. اسکودا سردرگم بود. هیچای سرد را روی کفپوش خاکستری ریخت که به آن فرش میو قهوه

 «چطور این کار را کردی؟»نخورده بود. خندید. پرسید: 

 «کردم.من ن»

 «پس...»

                                                           
 آمیز پلیس در زبان انگلیسیلقب اهانت 1
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ما داریم غرق »زد. فریاد کشید: اما حتی او هم حقیقت را حدس نمی –افتد اول بکت متوجه شد چه اتفاقی دارد می

 «شویم!می

های آزمایش و کورمال کورمال دنبال در گشت. حاال خود اسکودا هم آن را حس کرد. کفِ اتاقک کج شده بود. لوله

ها خرد شد. ناسزا گفت و اول دنبال بکت و بعد به بعد روی زمین ریختند و شیشه ها به درون هم لغزیدند وتنگ

رسید سکو در شد. اما عجیب این بود که اصالً به نظر نمیطرف باالی اتاقک رفت. با گذشتن هر ثانیه، شیب تندتر می

 آمد.حال غرق شدن باشد. بلکه برعکس، ظاهراً قسمت جلو داشت از آب بیرون می

 «افتد؟چه اتفاقی دارد می»زد:  فریاد

 ی پشت در، آن را محکم نگه داشته بود.بکت موفق شده بود الی آن را باز کند؛ اما قفل دوچرخه« در قفل شده!»

 «آنجا یک در دیگر است.»

فلزی های شد. در آشپزخانه، ظرفچرخید و خرد میها روی میز میها قرار داشت. بطریاما حاال در دوم باالی سر آن

شان در پرواز بود. اسکودا با چیزی بین ناله و های شکستهلغزیدند و تکهخوری به درون هم میهای قهوهو فنجان

ی کوهی که داخل قایق به آن تبدیل شده بود باال برود. اما شیب آن بیش از حد تند شده غرش، سعی کرد از دیواره

مرد دیگر  –یک لحظه بعد  –از دست داد و به پشت افتاد، و وقتی بود. تقریباً باالی سرش قرار داشت. تعادلش را 

ها ها، چاقوها و دهها، فنجانای غلتیدند. بشقابها، در هم گره خورده و به گوشهروی او افتاد، فریاد زد. هردوی آن

ای خرد داد. پنجرهمی ها برخورد کرد. دیوارهای سکوی شناور بر اثر فشار غژغژکنان صداقطعه ابزار آزمایشگاهی با آن

ها پرتاب شد. اسکودا حس کرد استخوانی در بازویش شکست و با شد. میزی به شک دژکوب درآمد و به طرف آن

 صدای بلند فریاد کشید.

ای به همان حالت ماند. بعد شروع کرد به درجه آویزان بود. لحظه 90ی سکو کامالً عمود شده در باالی آب با زاویه

 .باال رفتن..

نوعی مانع فعال شده و  –کشید زده به سکو خیره شد. جرثقیل داشت آن را با سرعت کمتری باال میآلکس شگفت

هایش قدرت را توانست با کف دستشد. آلکس میاما حتی فشاری حس نمی –سرعت عملیات را کاهش داده بود 

ی جرثقیل در ای جدا از هم و دیرک باال آمدهها، با پاهحس کند. در کابین نشسته بود و با هر دو دستش روی اهرم

-کرد و قایق به طرفش میمتر حرکت میاند. فقط باید یک سانتیکرد انگار او و جرثقیل یکی شدهبرابرش، حس می



 

 

btm.bookpage.ir 

 آنتونی هوروویتس

 24صفحه 

ریخت. کامالً بیرون از آب چرخید. آب از عقب قایق میدید، از قالب آویخته بود و به آرامی داشت میآمد. آن را می

 آمد. فکر کرد آن تو وضع باید چطور باشد.ر پنج دقیقه یک متر باالتر میبود، ه

 رادیوی کنار زانویش هیس کرد و جان گرفت.

یک مکث، صدای پارازیت. بعد صدای فلزی « کنی؟ تمام!مسئول جرثقیل! اینجا قرارگاه است. داری چه غلطی می»

 «رفی کن!کی توی جرثقیل است؟ کی آن باالست؟ خودت را مع»برگشت. 

خواست چیزی بگوید. اما تصمیمش عوض شد. شنیدن صدای ای آلکس پیچ خورده بود و او میمیکروفنی روی چانه

 کرد.تر عصبی میها را فقط بیشیک نوجوان آن

ی جرثقیل جمع شده بودند. بقیه قایق را نشان به پایین نگاه کرد. حدود یک دوجین کارگر ساختمانی نزدیک پایه

رسید. مثل این بود که آلکس با دنیای واقعی زدند. هیچ صدایی به اتاقک نمید و تند و تند با هم حرف میدادنمی

ها تری همان وقت دارند از پلهکرد. شکی نداشت که کارگران بیشقطع ارتباط کرده باشد. کامالً احساس امنیت می

نیافتنی بود. حواسش را روی کاری که لحظه او دستچیز تمام خواهد شد، اما در آن زودی همهآیند و بهباال می

-اش بود. هنوز باید کار را تمام میداد متمرکز کرد. بیرون آوردن سکو از توی آب فقط نیمی از نقشهداشت انجام می

 کرد.

به خطر ها را کنیم افرادی توی آن قایق هستند و تو داری زندگی آنمسئول جرثقیل! قالب را پایین بیاور! فکر می»

 «اندازی. تکرار. قالب را پایین بیاور!می

سکوی شناورِ آویخته از قالب، باالی آب بود. آلکس دست چپش را حرکت داد، جهت جرثقیل را تغییر داد تا قایق به 

صورت قوس روی رودخانه و بعد زمینِ خشک تاب خورد. وزوزی ناگهانی شنیده شد. بعد دیرک توقف کرد. آلکس 

 را فشار داد. هیچ اتفاقی نیفتاد. به کامپیوتر نگاهی انداخت. صفحه سیاه شده بود.اهرم کنترل 

آن پایین کسی از عقلش استفاده کرده و تنها کار منطقی را انجام داده بود. برق را قطع کرده بودند. جرثقیل کار 

 کرد.نمی

ورد. کامالً موفق نشده بود کاری را خآلکس سرجایش نشست و سکوی شناور را تماشا کرد که با وزش نسیم تاب می

در پارکینگ ایستگاه پلیس  –همراه با محتویاتش  –که قصد داشت به انجام برساند. او خیال داشت قایق را سالم 

پایین بیاورد. فکر کرده بود، این برای مسئوالن یک کار جالب و دور از انتظار خواهد بود. حاال قایق به جای آنجا، در 
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کرد فرق زیادی داشته کنفرانس که آن را از روی پل پوتنی دیده بود آویزان بود. اما در نهایت، فکر نمیباالی مرکز 

 ی نهایی یکی بود.باشد. نتیجه

 ای نبود.بازوهایش را کش داد و خستگی در کرد، منتظر شد تا دریچه به شدت باز شود. توضیح دادنش کار ساده

 و بعد صدای کنده شدن را شنید. 

ون فلزی که از انتهای عرشه بیرون زده بود، برای تحمل وزن تمام سکو طراحی نشده بود. دوام آوردنش تا آن ست

کرد، ستون کنده و رها شد. چند وقت یک معجزه بود. همان طور که آلکس با دهان باز، از توی اتاقک، تماشا می

 ی فلز کنده شد.ی عرشه چسبید. بعد آخرین تکهلحظه به یک لبه

 سکو شصت متر باالتر از زمین بود. بعد سقوط کرد.

نگارها، در مرکز کنفرانس پوتنی ریور ساید، رئیس شهربانیِ پلیسِ پایتخت داشت برای گروه بزرگی از روزنامه

کرد. او مردی بلند و الغر بود که خودش را های تلویزیونی، کارمندان غیرنظامی و مأموران دولت، سخنرانی میدوربین

هایش های روز اِپُلاز قُبّه –اش ایهای نقرهی تکهنقص بود، همهاش بیگرفت. یونیفورم آبی تیرهی جدی میخیل

تا حدّ بر افتادن ساییده شده بود. این روز مهم او بود. روی سکو کنار وزیر کشور قرار گرفته  –گرفته تا پنج مدالش 

تر هم آنجا بودند. با پروژکتور، شعاری روی دیوار پشت پایینردهطور هفت افسر بود. دستیار رئیس شهربانی و همین

 سر او نمایش داده شده بود.

 برنده شدن در جنگ بر ضدّ مواد مخدر

دانست با رنگ یونیفورم ها را انتخاب کرده بود، میای بر متن آبی. رئیس شهربانی خودش رنگکلمات نقره

این شعار، و  –های پرفروش دانست در روز بعد در تمام روزنامهتناسب دارد. این شعار را دوست داشت. می

 درست با همان اندازه اهمیت، عکس هم از خود او خواهد بود.

-دید روزنامهصدایش در اتاق مدرن منعکس شد. می« ایم!ما هیچ چیز را نادیده نگرفته»گفت: داشت می

ها همه روی او متمرکز شده بود. های تلویزیونبینکرنند. دورنگارها تمام کلماتش را به سرعت یادداشت می

بعد به سیاستمدار « تر هستیم. وزیر کشور...های شخص من، ما از همیشه موفقها و تالشبه لطف پیگیری»

-هایمان اکتفا نمیاما ما به موفقیت»نمایی به او تحویل داد. مافوقش لبخند زد، که در مقابل، لبخند دندان

 «میدواریم هر روز پیروزی دیگری را اعالم کنیم.کنیم. نه! ما ا
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ای مرکز کنفرانس برخورد کرد. انفجاری روی داد. رئیس شهربانی وقتی وقت بود که قایق با سقف شیشهآن

جسمی وسیع و خیس به طرفش سقوط کرد، فقط شیرجه زد و پناه گرفت. وزیر کشور به عقب پرت شد، 

ها افظان او ناتوان در جا خشک شده بودند. قایق به فضای مقابل آنعینکش از چشمش به پرواز درآمد. مح

ی ی آزمایشگاه با دو فروشندهبرخورد کرد، بین صحنه و تماشاگران. پهلوی کابین شکافته شد و باقیمانده

ای افتاده و مبهوت به صدها پلیس و مأمور دو تا دورشان خیره شده مواد مخدر دیده شدند که هر دو گوشه

پلیس نشست و او را از سر ی رئیسند. ابری به شکل قارچ از پودر سفید باال آمد و روی یونیفورم آبی تیرهبود

 ها خاموش شد. بعد فریادها شروع شد.تا پا پوشاند. آژیرِ خطرِ آتش ساکت شد. فیوز برق پرید و چراغ

ای که آنجا بود سالهبه پسر چهارده زدهدر این میان، اولین کارگر ساختمانی به اتاقک جرثقیل رسید و حیرت

 خیره شد.

 «ای؟دانی چه کار کردهتو...؟ تو اصالً می»بریده گفت: بریده

آلکس به قالب خالی و شکاف سوراخ روی سقفِ مرکز کنفرانس، و به گرد و خاکِ بلند شده، نگاه کرد. 

 عذرخواهانه شانه باال انداخت.

 «کنم چیزی افتاد.کردم. و گمان میکار می من فقط داشتم روی میزان جرایم»گفت: 
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 4فصل 

 تحقیق و گزارش

 کم برای دستگیری او مجبور نشده بودند راه درازی را طی کنند.دست

تر از او. پلیس آن پایین دو مرد آلکس را از جرثقیل پایین آوردند، یکی پشت سر او روی نردبان و یکی پایین

ی بسته از محوطهی کارگران ساختمانی، او را دستهای ناباورانهمقابل نگاهکشید. در انتظارش را می

تر به ایستگاه پلیس بردند. وقتی از مقابل مرکز کنفرانس رد طرفسازی درست چند ساختمان آن ساختمان

اه به ها رسیده بودند. وزیر کشور را با یک لیموزین سیریزد. آمبوالنسشد، دید جمعیت دارد بیرون میمی

-دانست کسی کشته شده یا نه. نمیسرعت از محل برده بودند. برای اولین بار، آلکس واقعاً نگران بود؛ نمی

 خواست کار به اینجا بکشد.

-هایی بیشد و چهرهوقتی به ایستگاه پلیس رسیدند، همه چیز در گردبادی از درهایی که به هم کوبیده می

ها گذشت. از آلکس اسمش، سنش و آدرسش را پرسیدند. ها و تلفنروح و رسمی و دیوارهای سفید و فرم

دید یک گروهبان پلیس این جزئیات را به کامپیوتر منتقل کرد. اما آنچه بعد اتفاق افتاد باعث حیرتش شد. 

-ی ورود را فشار داد و آشکارا خشکش زد. برگشت و به آلکس نگاه کرد، بعد با عجله صندلیگروهبان دگمه

ک کرد. وقتی آلکس به ایستگاه پلیس وارد شده بود، در مرکز توجه قرار داشت، اما ناگهان همه از اش را تر

 کردند.نگاه کردن به او پرهیز می

 هایی رد و بدل شد. آلکس را به انتهای راهرو بردند و در سلولی گذاشتند.ی باالتر آمد. حرفمأموری با درجه

 «شام.»غذا آمد. گفت:  نیم ساعت بعد، پلیس زنی با یک سینیِ

 «چی شد؟»آلکس گفت: 

 «ام.ام را کنار پل گذاشتهدوچرخه»زن با حالتی عصبی لبخند زد، اما چیزی نگفت. آلکس گفت: 
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 «سالم است، ما آن را برداشتیم.»

 نتوانست با سرعت کافی اتاق را ترک کند.

ی در اتاق بود و پشت یک پاراوان، آلکس غذا را خورد: سوسیس، نان برشته، یک برش کیک. یک تخت دیوار

یک دستشویی و توالت قرار داشت. فکر کرد شاید کسی بیاید و با او حرف بزند، اما کسی نیامد. عاقبت به 

 خواب رفت.

شناخت در سلول ایستاده وقتی به خود آمد، ساعت هفت صبح بود. در باز بود و مردی که او خیلی خوب می

 کرد.اه میبود، داشت از باال به او نگ

 «صبح بخیر، آلکس.»او گفت: 

 «آقای کراولی.»

کرد برای پایین بانک بود و وقتی آلکس اولین بار او را دید، واقعاً تظاهر میجان کراولی شبیه یک مدیر درجه

« آورکارمندان مالل»توانست مال راه هر دو میقیمت و کراوات راهکند. کت و شلوار ارزانیک بانک کار می

ها پوشش کاری است یا یک پرسید این لباسفروشگاه مارکس اند اسپنسر باشد. آلکس همیشه از خودش می

 انتخاب شخصی.

 «رویم.توانی با من بیایی. از اینجا میحاال می»کراولی گفت: 

 «برید؟مرا به خانه می»آلکس پرسید: 

 فکر کرد شاید کسی گفته او کجا بوده.

 «نه، نه حاال.»

ال کراولی از ساختمان بیرون رفت. این بار هیچ مأمور پلیسی را ندیدند. اتومبیل با یک راننده آلکس دنب

 بیرون منتظر بود. کراولی با آلکس عقب ماشین نشست.

 «رویم؟داریم کجا می»آلکس گفت: 
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 «خواهی دید.»

 را باز کرد و سرگرم خواندن شد. دیگر حرف نزد. تلگرافدیلیی کراولی یک نسخه

طرف قسمت شرقی شهر راندند و بعد برای رسیدن به خیابان لیورپول به سوی باال رفتند. آلکس فورا به 

طبقه رفت، اتومبیل در ورودی ساختمانی هفدهطور که انتظار میبرند. همانفهمید دارند او را به کجا می

ناپدید شد. ساختمان ظاهراً رفت، نزدیک ایستگاه پیچید و در پایین شیبی که به یک پارکینگ زیرزمینی می

ی ام.آی.شش صورت مرکز بانک رویال اند جنرال بود. اما در واقع، آنجا محلی بود که تقسیمات عملیات ویژه

 ی شانزدهم رفتند.گرفت. آسانسوری در زیرزمین بود و آن دو با آن به طبقهمی

ی بود. آلکس فکر کرد: نقشه مشخص شده 1605کراولی به دری اشاره کرد که با عدد « از این طرف.»

باروت. مسخره بود که چنین چیزی در ذهنش زنده شده بود، یعنی قسمتی از تکلیف شبِ تاریخ که شب 

سالی که گای فاوکس سعی کرد پارلمان انگلستان را منفجر کند.  – 1605داد. گذشته داشت انجام می

 کرد.خوب، ظاهراً تکلیف شب باید صبر می

-کرد و وارد شد. کراولی او را دنبال نکرد. وقتی آلکس به پشتِ سر نگاه کرد، او داشت می آلکس در را باز

 رفت.

 «در را ببند، آلکس و بیا تو.»

ی یک بارد یگر، آلکس خودش را در مقابل مرد موقر و بدون لبخندی دید که رئیس قسمت عملیات ویژه

زندگی خاکستری... آلن بالنت ظاهراً به جهانی ام.آی.شش بود. کت و شلوار خاکستری، صورت خاکستری، 

توانست شکل نشسته بود که میرنگ تعلق داشت. او پشت یک میز چوبی در دفتری وسیع و مربعکامالً بی

ای از جهان باشد. هیچ چیز شخصی در اتاق نبود، نه حتی یک تابلو روی دیوار یا مال هر شغلی در هر نقطه

 چیدند، خاکستری بودند.ی پنجره دانه مییی که روی لبهعکسی روی میز. حتی کبوترها

ای روی یک صندلی چرمی بالنت تنها نبود. خانم جونز، افسر ارشدِ او هم آنجا بود. با کت و پیراهنی قهوه

های سیاه و ریز به آلکس نگاه کرد. ظاهراً مکید. با چشمنشسیته بود و طبق معمول داشت آبنبات نعنایی می

رئیسش از دیدن او خوشحال بود. خانم جونز بود که صحبت کرده بود. بالنت تقریباً متوجه نشده  تر ازبیش

 بود آلکس وارد اتاق شده.
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 «انتظار نداشتم به این زودی تو را ببینم.»بعد بالنت به باال نگاه کرد. گفت: 

 فتر بود. نشست.یک صندلی خالی در د« خواستم درست همین را بگویم.من هم می»آلکس جواب داد: 

ی تو بود؟ این چی توی کله»بالنت یک ورق کاغذ را روی میزش جلو کشید و به آن نگاهی انداخت. گفت: 

ای. عمالً یک مرکز کنفرانس دو میلیون پاوندی را نابود ماجرای جرثقیل؟ تو خرابی عظیمی به بار آورده

 «ای. معجزه است که کسی کشته نشده.کرده

 «ها در بیمارستان باید بمانند.دو مرد توی قایق ماه»کرد: خانم جونز اضافه 

 «کردی؟ای. داشتی چه کار میامکان داشت وزیر کشور را بکشی! کار را از حد گذرانده»بالنت ادامه داد: 

 «ی مواد مخدر بودند.آن دو نفر فروشنده»آلکس گفت: 

 «ن کنی.تلف 999خوب ما هم فهمیدیم. اما روال عادی این است که به »

خواستم جرثقیل را خاموش کردند. من می»بعد توضیح داد: « نتوانستم تلفن پیدا کنم.»آلکس آه کشید. 

 «قایق را در پارکینگ بگذارم.

خواست هرچه را اتفاق افتاده بود کنار بگذارد. گفت: بالنت پلکی زد و دستش را طوری تکان داد که انگار می

ی کار را به ها به ما خبر دادند... و ما بقیهیت خاص تو را نشان داد. آنخوشبختانه کامپیوتر پلیس موقع»

 «عهده گرفتیم.

 «دانستم موقعیت خاصی دارم.نمی»آلکس گفت: 

 «بله، آلکس. تو مسلماً خاص هستی. برای همین اینجا حضور داری.»ای به او خیره شد. بالنت لحظه

 «فرستید؟پس مرا به خانه نمی»

 «ن است آلکس، ما به هر حال قصد داشتیم با تو تماس بگیریم. دوباره به تو احتیاج داریم.نه واقعیت ای»

 «خواهیم انجام بدهی.توانی کاری را که میاحتماالً تو تنها کسی هستی که می»خانم جونز گفت: 
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. فکر امیک لحظه صبر کنید! همین حاال هم بیش از حد از مدرسه عقب مانده»آلکس سرش را تکان داد. 

 «مند نباشم؟اید شاید به موضوع عالقهکرده

ها خیلی ام آنتوانیم تو را به پلیس تحویل بدهیم. تا آنجا که فهمیدهالبته ما می»خانم جونز آه کشید. گفت: 

 «مشتاقند از تو بازجویی کنند.

 «راستی، حال خانم استار برایت چطور است؟»بالنت گفت: 

کدبانووی بود که از  –نبود اسم کوچکش مخفف جکی است یا ژاکلین  آلکس مطمئن –جک استاربرایت 

کرد. او یک دختر آمریکاییِ باهوش و موقرمز بود که برای تحصیل زمان مرگ عموی آلکس از او مراقبت می

مند نبود، آلکس این را ی حقوق به لندن آمده بود؛ اما دیگر نرفته بود. بالنت به سالمت او عالقهدر رشته

های او دانست. در آخرین مالقاتشان، آقای بالنت وضعیت را روشن کرده بود. تا وقتی آلکس مطابق گفتهمی

کرد، جک را به آمریکا ی عمویش بماند. برخالف دستور عمل میتوانست با جک در خانهکرد، میعمل می

 ی بود، واضح و روشن.گرفت. البته این اخاذگرداندند و آلکس باید تحت سرپرستی دولت قرار میبرمی

 در صدایش خشم پنهانی بود.« خوب است.»آلکس گفت: 

کنی هنوز یک دست بردار، آلکس. چرا وانمود می»دست گرفت. گفت:  ی صحبت را بهخانم جونز رشته

 «ای معمولی هستی؟شاگرد مدرسه

 مارها هم مادر دارند. تر شبیه یک مادر. آلکس فکر کرد، حتیتر دوستانه باشد، بیشسعی داشت لحنش بیش

دهیم تا بار دیگر این کار ای. داریم به تو شانس میتو قبالً یک بار ارزشت را ثابت کرده»خانم جونز ادامه داد: 

 «را انجام بدهی.

ای نخواهد داشت. فقط موضوعی است که باید بررسی شود. کاری که ما احتماالً هیچ نتیجه»بالنت ادامه داد: 

 «تحقیق و گزارش. گوییمبه آن می

 «تواند این کار را انجام بدهد؟چرا کراولی نمی»

 «ما یک پسر الزم داریم.»
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ها برای بیرون کدام از آندانست هیچآلکس ساکت شد. از بالنت به خانم جونز و دوباره به بالنت نگاه کرد. می

کنند. و ای درنگ نمیبیاید، لحظهای که گیرشان انگیزترین مؤسسهکشیدن او از بروکلند و فرستادنش به غم

به هر حال، این چیزی نبود که همین روز قبل دنبالش رفته بود؟ یک ماجراجویی دیگر. یک شانس دیگر 

 برای نجات جهان.

 «بسیار خوب. این بار جریان چیست؟»گفت: 

 ت.بالنت به خانم جونز سر تکان داد، و او یک لفاف آبنبات را باز کرد و شروع کرد به صحب

 «ای یا نه؟دانم در مورد مردی به نام مایکل جی. روسکو چیزی شنیدهنمی»خانم جونز پرسید: 

خبرش را در تلویزیون « ای اتفاق افتاد.آن تاجری که در نیویورک برایش حادثه»ای فکر کرد. آلکس لحظه

 «او در چاه آسانسور یا یک همچین چیزی سقوط نکرده بود؟»دیده بود. 

ترین های امریکاست. در واقع، یکی از بزرگترین شرکتروسکو الکترونیکس یکی از بزرگ»گفت: خانم جونز 

دی... هر چیزی از تلفن همراه گرفته تا ماشین ویی دیکنندههای دنیاست. کامپیوتر، ویدئو، پخششرکت

 «ظرفشویی. روسکو خیلی ثروتمند بود، خیلی بانفوذ...

 «با چشم خیلی ضعیف.و »آلکس حرف او را قطع کرد: 

رسد. آسانسور به دالیلی انگارانه به نظر میای خیلی عجیب و حتی سهلمسلماً حادثه»خانم جونز تأیید کرد. 

رود. توی چاه آسانسور افتاده و مرده. این نظر عموم است. خراب شده. روسکو نگاه نکرده کجا دارد می

 «اگرچه، ما زیاد مطمئن نیستیم.

 «چرا نیستید؟»

آید. روزی که روسکو مرد، به یک مأمور تعمیرات به اول از همه، جزئیاتی وجود دارد که با هم جور درنمی»

برای این که او  –دانیم این فرد گرین بوده نام سام گرین گفتند به برج روسکو در خیابان پنجم برود. ما می

اند. او گفت آمده تا به یک کابلِ ود او فیلم گرفتههای امنیتی مداربسته دارند و از ورها دوربینایم. آنرا دیده
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ی شرکتی که او را استخدام کرده بود، هیچ کابلی خراب نبوده و او مسلماً خراب نگاهی بیندازد. اما به گفته

 «ها نیامده بوده.به دستور آن

 «زنید؟چرا با او حرف نمی»

کنیم کنیم کشته شده باشد. فکر مییال میخواهد. اما گرین بدون هیچ ردی ناپدید شده. خدلمان می»

 «ممکن است کسی جای او را گرفته و به شکلی تصادفی را به وجود آورده که باعث مرگ روسکو شد.

 «متأسفم. برای آقای روسکو متأسفم. اما این چه ربطی به من دارد؟»آلکس شانه باال انداخت. 

ترین مسئله این است که روسکو روز قبل از مرگش، به روم سر این مطلب. عجیبدارم می»خانم جونز گفت: 

 «این دفتر تلفن کرد. یک تلفن شخصی. او درخواست کرد با آقای بالنت صبحت کند.

 «ها قبل بود. ما دوست شدیم.من در دانشگاه کمبریج با روسکو آشنا شدم. مال مدت»بالنت گفت: 

او چه »ایی باشد که دوست هم دارند. پرسید: کرد آقای بالنت از آن مردهآلکس تعجب کرد. فکر نمی

 «گفت؟

ریزی کردم روز بعد با او حرف متأسفانه من اینجا نبودم تا به تلفن جواب بدهم. برنامه»بالنت جواب داد: 

 «بزنم. تا آن وقت، خیلی دیر شده بود.

 «خواسته؟زنید چه چیز میحدس می»

توانست چیز زیادی به من بگوید، اما متوجه شده بود من با دستیارش حرف زدم. او ن»خانم جونز گفت: 

 «ساله دارد، پل روسکو.روسکو نگران پسرش بوده. او یک پسر چهارده

 شود.فهمید ماجرا به کجا ختم میکم داشت میساله. آلکس کمیک پسر چهارده

. روسکو چند سال پیش ی خیلی بدی داشتندپل تنها پسر او بود. متأسفانه آن دو رابطه»بالنت توضیح داد: 

آمدند. از همسرش جدا شد و اگرچه پسر زندگی با پدرش را انتخاب کرد، در واقع خوب با هم کنار نمی

ها دالر بزرگ شده ی میلیونمشکالت معمولی نوجوانان همیشه هست؛ اما البته، وقتی کسی در محاصره
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کرد، وقتش را با ود. از مدرسه فرار میشود. وضع پل در مدرسه بد بتر هم میباشد، این مشکالت بیش

جدی نبود و روسکو  –گذراند. ماجرایی هم با پلیس نیویورک برایش اتفاق افتاد تعدادی دوست خیلی بد می

-بار با روسکو حرف میتوانست سر و صدایش را بخواباند، اما با وجود این ناراحت شد. من هرچند وقت یک

-کرد پسرش غیر قابل کنترل شده. اما ظاهراً کار چندانی از دستش برنمیزدم. او نگران پل بود و فکر می

 «آمد.

خواهید این پسر را ببینم و با او در مورد خواهید؟ میپس مرا برای این می»آلکس حرف او را قطع کرد: 

 «مرگ پدرش حرف بزنم؟

 ای را به دست خانم جونز سپرد. بالنت سرش را تکان داد و پرونده« نه.»

م جونز پرونده را باز کرد. آلکس چشمش به یک عکس افتاد؛ مردی به پوست تیره در یونیفورم نظامی. خان

خواهم از مرد دیگری برایت حرف آنچه در مورد روسکو گفتیم، یادت باشد. چون حاال می»خانم جونز گفت: 

تا  2مأمور سابق کا.گ.ب. این ژنرال ویکتور ایوانف است؛»او عکس را دست به دست تا آلکس ببیند. « بزنم.

دسامبر گذشته او رئیس سرویس اطالعات خارجی و احتماالً بعد از رئیس جمهور، دومین یا سومین فرد 

ی قایقرانی در دریای سیاه. قایق او منفجر قدرتمند در روسیه بود. اما بعد برای او هم اتفاقی افتاد. یک حادثه

 «داند.کس علتش را نمیشد... هیچ

 «او دوست روسکو بود؟»رسید: آلکس پ

ای داریم که مدام اخبار دنیا را زیر نظر دارد ها هرگز یکدیگر را ندیده بودند. اما ما در اینجا دایرهاحتماالً آن»

ها مشابهت عجیبی را نشان داده است. ایوانف هم یک پسر چهارده ساله دارد، دیمیتری. و و کامپیوترهای آن

 «رفتند.ها به یک مدرسه میشناخته؛ چون آنایوانف، پسر روسکو را مییک نکته قطعی است. پسر 

 «کرده؟ی در نیویورک چه کار مییک پسر روس در مدرسه»آلکس گیج شده بود. « پل و دیمیتری...»

                                                           
 . سازمان جاسوسی شوروی سابق2
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طور که به تو گفتم، روسکو با پسرش مشکل داشت. در نیویورک نبود. همان»آلن بالنت صحبت را ادامه داد: 

مدرسه، مشکل در خانه. برای همین سال گذشته تصمیم گرفت کاری انجام بدهد. او پل را به اروپا مشکل در 

 «ی آدابِ معاشرت چیست؟دانی مدرسهی آداب معشارت. میفرستاد، به جایی در فرانسه، نوعی مدرسه

آداب غذا خوردن فرستادند تا های پولدار دخترهایشان را میکردم جایی بوده که آدمفکر می»آلکس گفت: 

 «یاد بگیرند.

اش این نظر کلی است. اما این مدرسه فقط مال پسرهاست، و آن هم نه برای پسرهای معمولی. شهریه»

ای سنگین و دفترچه« توانی به آن نگاهی بیندازی.هزار پاوند است. این بروشور مدرسه است. میترمی ده

 حروف طالیی روی متن سیاه، دو کلمه نوشته شده بود:شکل را به دست آلکس داد. روی جلد آن، با مربع

 پو آن بالن  

های آلپ در مرز سوئیس و فرانسه است؛ جنوب ژنو. درست باالی گرونوبل، در کوه»بالنت توضیح داد: 

ای در قرن نوزدهم آن را ی سفید. مکانی استثنایی است. دیوانهشود. یعنی نقطهفرانسه.  پو آن بالن تلفظ می

ی شخصی ساخت. در واقع بعد از مرگ او همین اتفاق افتاد... شد آسایشگاه روانی. در جنگ عنوان خانهبه 

ها آنجا را گرفتند. خانه را به مرکز استراحت برای افسران ارشدشان تبدیل کردند. بعد از جهانی دوم آلمان

م گریف. دکتر هوگو گریف. او مدیر اش آن را خرید، مردی به ناویرانی رفت تا آنکه مالک فعلی آن، رو به

 «گویی سرمعلم.کنم تو به آن میمدرسه است. چیزی که گمان می

کدام از آلکس بروشور را باز کرد و به عکس رنگی از  پو آن بالن نگاه کرد. بالنت حق داشت: مدرسه به هیچ

ی اشرافی فرانسوی. یک قلعه هایی که تا آن وقت دیده بود شبیه نبود؛ چیزی بین یک دژ آلمانی وساختمان

ی کوه تر خود ساختمان، محل قرار گرفتن آن بود. مدرسه روی دیوارهاما آنچه نَفس آلکس را بند آورد، بیش

اندازی ی چشمی عظیمی از آجر و سنگ در محاصرهساخته شده بود، و دور تا دورش فقط کوه بود؛ توده

د در آنجا باشد، انگار از یک شهر باستانی ربوده شده و اتفاقاً آنجا رسید اصالً نبایپوشیده از برف. به نظر می

رسید. اما آلکس دوباره که نگاه کرد، یک محلِ انداخته شده بود. مدرسه، جاده نداشت. برف تا در ورودی می

به مدرن فرود هلیکوپتر دید که روی برج و باروها درست شده بود. حدس زد این باید تنها راه برای رسیدن 

 طور برای ترک کردن آن.آنجا باشد... و همین
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 به آکادمی پوآن بوالن خوش آمدید.

شد. با حروفی چاپ شده بود که آلکس انتظار داشت در فهرست غذای یک طور شروع میمعرفی این

 قیمت ببیند.رستوران گران

، ساخته شده ای که چیزی به مراتب فراتر از یک مدرسه استی ویژهمدرسه

دهد برای پسرانی که به چیزی بیش از آنچه سیستم آموزش عادی ارائه می

، «دارپسرهای مشکل»ی گویند مدرسهنیاز دارند. در دوران ما به اینجا می

 اما به این عبارت اعتقاد نداریم.

مشکالت وجود دارند و پسرها هم وجود دارند. هدف ما جدا کردن آن دو از 

 هم است.

الزم نیست تمامش را بخوانی. تنها چیزی که باید بدانی این است که آکادمی، پسرهایی را »ت گفت: بالن

اند. هرگز شاگردان زیادی هم در اند اخراج شدهها رفتهی مدارس دیگری که به آنکند که از همهقبول می

منحصر به فرد است. برای زمان. و آنجا از نظرهای دیگری هم آن مدرسه نیستند. فقط شش یا هفت نفر هم

 «های ثروتمند را قبول...شروع، فقط پسرهای آدم

 «هزار پاوند برایم عجیب نیست.با ماهی ده»آلکس گفت: 

اند. کنی بدانی چند پدر و مادر برای فرستادن پسرهایشان به آنجا درخواست دادهتعجب می»بالنت ادامه داد: 

شوی، از خط ا نگاه کنی تا ببینی وقتی غرق در ثروت متولد میهکنم کافی است به روزنامهاما تصور می

ی موسیقی پاپ، شهرت و کند که والدین سیاستمدار باشند یا ستارهخارج شدن چقدر ساده است. فرق نمی
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-تر میتر باشند، فشار بیشها مشکل به همراه دارد... و ظاهراً هرچه والدین موفقها اغلب برای بچهثروت آن

 «آمیز بوده.کادمی وارد شغل جداسازی جوانان شده و کارش از همه نظر کامالً موفقتشود. آ

اش توانی باور کنی آن موقع چه کسانی مشتریآنجا بیست سال پیش تأسیس شد. نمی»خانم جونز گفت: 

هایشان را ی که بچههایتوانم به تو بگویم در میان خانوادهدارند. اما میها را محرمانه نگه میبودند. البته، اسم

ی ی نوبل و یک عضو خانوادهی جایزهبه آنجا فرستادند، یک معاون رئیس جمهور، یک دانشمند برنده

 «سلطنتی خود ما.

 «طور روسکو و این مرد، ایوانف.و همین»آلکس گفت: 

 «بله.»

ه گفتید دو پدر طور کی همزمان و مشابه است. همانپس این فقط دو حادثه»آلکس شانه باال انداخت. 

تان اند. چرا این قدر توجهها بر اثر حادثه کشته شدهی ثروتمند در یک مدرسه. هردوی آنثروتمند با دو بچه

 «را جلب کرده؟

برای اینکه من حوادث مشابه را دوست ندارم. در واقع، به حوادث مشابه اعتقاد ندارم. »بالنت جواب داد: 

 «بینم. کار من این است.من توطئه میبینند، جایی که مردم مشابهت می

کنید مدرسه و این مرد گریف، ممکن است با واقعاً فکر می»توانی توطئه ببینی. گفت: آلکس فکر کرد: می

 «این دو قتل ارتباطی داشته باشند؟ چرا؟ فراموش کرده بودند شهریه بپردازند؟

بود؛ روز قبل از مرگش. در ضمن از طریق  روسکو به من تلفن کرد، چون نگران پسرش»بالنت لبخند نزد. 

ایم ایوانف هم یک هفته قبل از مرگ با پسرش دعوای شدیدی سازمان مأموران اطالعاتی روسیه فهمیده

 «کنی؟ها را درک میکرده بود. ایوانف آشکارا نگران چیزی بود. حاال ارتباط آن

خواهید این کار را سه بروم. چطور میخواهید من به این مدرپس می»ای فکر کرد. گفت: آلکس لحظه

 «اند.بکنید؟ من پدر و مادر ندارم، و به هر حال، والدینم هرگز ثروتمند نبوده
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هایش را قبل از آلکس متوجه شد خانم جونز باید نقشه« ایم.قبالً ترتیب کار را داده»خانم جونز گفت: 

-ها به سراغش میخود جلب نکرده بود، باز آنماجرای جرثقیل کشیده باشد. حتی اگر توجه دیگران را به 

 «کنیم. اسم او دیوید فرند است.ما برای تو یک پدر ثروتمند درست می»آمدند. 

 ها دیده بود.ی کافی در روزنامهآلکس این اسم را به اندازه« های فرند؟فرند... مثل سوپرمارکت»

فرند مسلماً عضو »خانم جونز مکث کرد. « وتبال.های فهای هنری، تیمها، گالریها، فروشگاهسوپرمارکت»

وزیر درگیر کارهای همان باشگاه روسکو است. باشگاه میلیاردرها. در ضمن به عنوان مشاور شخصی نخست

 دهد که سر دیوید به شکلی در آن نقش نداشته باشد.دولتی است. کمتر اتفاقی در کشور روی می

خواهم خودت را آلکس ایم. از این لحظه به بعد میدرست کرده ما برای تو یک هویت جعلی»بالنت گفت: 

 «ی سر دیوید.سالهفرند بدانی، پسر چهارده

 «دانند فرند پسر ندارد.فایده است. مردم حتماً میبی»آلکس گفت: 

خواهد ایم که هیچ پدری نمیاصالً! او خیلی منزوی است و ما پسری خلق کرده»بالنت سرش را تکان داد: 

ی مجرمیت... کش رفتن از مغازه، تخریب و همراه داشتن اش حرف بزند. اخراج شده از ایتون. پروندهبارهدر

دانند با تو چه کار کنند. بنابراین مواد مخدر. این که گفتم تو هستی، آلکس. سر دیوید و زنش، کارولین، نمی

 «ای.اند و تو پذیرفته شدهاسم تو را در آکادمی نوشته

یعنی استفاده از کسی به جوانی تو. اما من  –در واقع از این موضوع راضی نبود »اش را باال کشید. نیبالنت بی

 «کمی با او صحبت کردم، و حاضر شد کمک کند.

 «بنابراین من کی قرار است به آکادمی بروم؟»

ه ترک کردی، ترتیبی ات جذب شوی. اینجا را کپنج روز دیگر! اما اول باید در زندگی تازه»خانم جونز گفت: 

و یک  –کند ی سر دیوید ببرند. او در النکشایر خانه دارد. آنجا با زنش زندگی میدهیم تو را به خانهمی

گذرانی و این به تو فرصت ی هفته را با آن خانواده میتر است. بقیهدختر دارد. دخترش یک سال از تو بزرگ

شتن یک پوشش قوی برایت حیاتی است. بعد از آن، به گرونوبل دهد آنچه را باید بدانی، یاد بگیری. دامی

 «روی.می
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 «کنم؟و وقتی آنجا رسیدم چه کار می»

توانی از همه چیز گذاریم. در اصل، کار تو این است تا جایی که میجزئیات را بعد در اختیارت می»

هیچ ارتباطی وجود نداشته باشد. در  هاای کامالً عادی باشد و بین مرگسردربیاوری. امکان دارد آنجا مدرسه

 «خواهیم مطمئن شویم.آوریم. اما میاین صورت، ما تو را بیرون می

 «گیرم؟چطور با شما تماس می»

در مورد »خانم جونز دوباره به آلکس نگاه کرد، بعد به طرف بالنت برگشت. گفت: « دهیم.ترتیب آن را می»

 «رسد.الً مناسب به نظر نمیظاهرش باید کاری بکنیم. برای نقشش کام

 «ترتیب کار را بده.»بالنت گفت: 

رفت. از یک دبیرستان ی دیگر میای به مدرسهآلکس آهی کشید. واقعاً عجیب بود. او داشت فقط از مدرسه

ای نبود که توقع ی آداب معاشرت در فرانسه. این در واقع آن ماجراجوییجامع در لندن به یک مدرسه

 داشت.

رفت، بالنت به بررسی اسناد سرگرم بود و انگار و دنبال خانم جونز از اتاق بیرون رفت. وقتی داشت می ایستاد

 فراموش کرده بود آلکس آنجا بوده یا اصالً وجود دارد.
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 5فصل 

 مهمانی تیراندازی

در مناطق ییالقی تر تر و بیشکرد، بیشرولز رویس کورنیش که با راننده در خیابانی پر درخت حرکت می

لیتری آن به سختی در سکوت سبزِ  75/6هشتِ کم فشارِ  -Vی موتور رفت. زمزمهالکنشایر پیش می

کرد تحت تأثیر اتومبیلی قرار نگیرد شد. آلکس روی صندلی عقب نشسته بود و سعی میدورتادور شنیده می

کاری شده و ویلتون، درهای منبت های پشمیی یک خانه ارزش داشت. به خودش گفت: فرشکه به اندازه

 های چرمی را فراموش کن. این یک اتومبیل است و بس.صندلی

طور که خانم جونز قول داده بود، ظاهرش کامالً تغییر اش در ام.آی.شش بود؛ همانیک روز بعد از جلسه

ا قوانین خودش خواست بپسر ثروتمندی که می –رسید های سرکش به نظر میکرده بود. باید شبیه جوان

دار به تن های چشمگیر پوشانده بودند. یک پلیور گرمکن کالهزندگی کند. بنابراین آلکس مخصوصا لباس

های ورزشی که داشت توی و کفش –ی شلوار ساییده شده با لبه –داشت، با شلوار جین تامی هیلفیگر 

شد و گوش  3هاپوستیکه تقریباً شبیه کلهرفت. با وجود اعتراضش موهایش را چنان کوتاه کردند پایش وا می

 راستش را هم سوراخ کرده بودند.

-ای که برای جلوگیری از بسته شدن سوراخ در گوشش گذاشته بودند، احساس ضربان میهنوز زیر گوشواره

 کرد.

استاک هال اتومبیل به دو در آهنی فرفورژه رسید که برای ورود به آنجا به طور اتوماتیک باز شد. آنجا هاور 

های هفت رقمی. خانم جونز به او های سنگی جلوی خانه و همه هم با قیمتبود، عمارت بزرگی با مجسمه

خواست جایی در ییالق داشته باشد. گفته بود، سر دیوید آن خانه را چند سال پیش خریده بود؛ چون می

ها را لومترها گسترده بود و گوسفندها، تپهانگار نیمی از روستاهای النکشایر در آنجا بود. زمین از هر طرف کی

                                                           
 دارند.نژادپرست که همیشه سرشان را طاس نگه میهای ها: گروهپوستیکله 3
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کردند. خود خانه به سبک عصر دوران نقطه کرده بودند و سه اسب از پشت حصار به بیرون نگاه مینقطه

ای رسید. آنجا باغچههای باریک. همه چیز خیلی مرتب به نظر میها و ستونجورج بود: آجر سفید با پنجره

ای، استخری را در خود جا داده بود، با یک ی مربعی و شیشهاندازه. گلخانه محصور بود با بسترهای گل یک

 ها دقیاً سر جایشان قرار داشت.تک برگ آنهای تزیینی که تکرشته پرچین

هایشان به طرزی موزون ها سرشان را برگرداندند تا پیاده شدن آلکس را ببینند، دماتومبیل توقف کرد. اسب

 خورد.هیچ چیز دیگری تکان نمیراند. ها را میمگس

ای که چشمش به آلکس از لحظه« سر دیوید داخل منزل هستند.»راننده به طرف صندوق عقب رفت. گفت: 

هایش ای بود. اما چشمافتاده بود، از او خوشش نیامده بود البته این را بر زبان نیاورده بود؛ خیلی حرفه

 داد.احساسش را نشان می

دور شد و به طرف گلخانه در آن سوی مسیر اتومبیل رفت. روز گرمی بود. خورشید به آلکس از اتومبیل 

انگیز به نظر رسید. از میان دو لنگه در عبور تابید و آب آن سوی شیشه ناگهان وسوسهشدت بر شیشه می

 کرد.اش میکرد. داخل گلخانه داغ بود. بوی کلر بلند شده از آب داشت خفه

کرد، هیکلی شناکنان از ته آب باال آمد. طور که داشت تماشا میخالی است، اما همان فکر کرده بود استخر

های تیره داشت؛ اما پوستش روشن بود. آلکس حدس زد باید تقریباً یک دختر بود. موهای بلند سیاه و چشم

او یک دختر دارد... »ورد. ساله باشد و آنچه را خانم جونز در مورد سر دیوید فرند به او گفته بود به یاد آپانزده

بایست او باشد. دختر خودش را از آب بیرون کشید. معلوم بود روزی دختر پس می« تر از تو.یک سال بزرگ

دانست. وقتی به شود. تردیدی در این نبود. ایراد کار در این بود که خودش هم از حاال این را میزیبایی می

 د. آلکس نگاه کرد، در چشمانش تکبر ظاهر ش

 «کنی؟تو کی هستی؟ اینجا چه کار می»پرسید: 

 «من آلکس هستم.»



 

 

btm.bookpage.ir 

 آنتونی هوروویتس

 42صفحه 

آیی؛ ما انتظار پدر گفت داری می»ای برداشت و دور گردنش پیچید. دست دراز کرد، حوله« اوه، بله.»

لحنش خیلی بزرگسال و مال طبقات باالی اجتماع بود. شنیدن آن « نداشتیم این طور راحت وارد شوی.

 «کنی؟شنا می»رسید. پرسید: ک دختر پانزده ساله عجیب به نظر میلحن از دهان ی

 «بله.»آلکس گفت: 

چقدر بد. دوست ندارم در استخر با کسی شریک باشم. به خصوص با یک پسر. و آن هم یک پسر بدبوی »

شش نگاه های میخیِ توی گوآلکس را برانداز کرد، به شلوار جینِ پاره و موی کوتاه شده و گوشواره« لندنی.

دانم وقتی پدر موافقت کرد اینجا بمانی چی توی سرش بود. و تظاهر نمی»کرد و شانه باال انداخت. ادامه داد: 

-کردن به اینکه تو برادر من هستی! چه فکر وحشتناکی! اگر من برادری داشتم، مطمئن باش شکل تو نمی

 «شد.

یا از پنجره به بیرون پرتش کند  –ازد توی استخر کرد دختر را بلند کند و دوباره بیندآلکس داشت فکر می

که چیزی پشت سرش تکان خورد و او برگشت و مردی بلندقد و تقریباً اشرافی را دید با موی مجعد  –

باز و شلوار مخملی کبریتی پوشیده بود. او هم انگار از دیدن خاکستری و عینک که کت اسپرت، پیراهن یقه

 «آلکس؟»بود، اما خیلی زود به خود آمد، دستش را دراز کرد. پرسید: ظاهر آلکس کمی یکه خورده 

 «بله.»

 «من دیوید فرند هستم.»

 «خیر!سالم، روز به»آلکس با او دست داد. مؤدبانه گفت: 

 «ای.بینم با دخترم آشنا شدهامیدوارم سفرت خوب بوده باشد. می»

 کرد.استخر نشسته بود و داشت موهایش را خشک می ها کناراعتنا به آناو به دختر لبخند زد که حاال بی

 «ما خودمان را درست معرفی نکردیم.»آلکس گفت: 

داد خودش لحن سر دیوید نشان نمی« آیید.اسمش فیونا است. مطمئنم شما دو نفر خوب با هم کنار می»

 «صحبت نکنیم؟چرا نرویم و در اتاق کار من »چنین اعتقادی داشته باشد. او به خانه اشاره کرد. 
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-شد که میرو رفت و وارد خانه شد. درِ جلو به یک هال باز میآلکس دنبال او به آن سوی مسیر اتومبیل

ی نقص بود؛ اثاثیهقیمت بیرون آمده باشد. همه چیز بیای گرانتوانست یکراست از الی صفحات مجله

شد و حتی نور خورشید که از ر دیده نمیها را به دقت چیده بودند. یک ذره غباعتیقه، تزیینات و نقاشی

های هرچه را رسید، انگار فقط آنجا بود تا بهترین جنبهها جاری بود، تقریباً مصنوعی به نظر میمیان پنجره

خواهد و برای رسیدن به آن دانست چه میی مردی بود که دقیقاً میکند بیرون بکشد. این خانهلمس می

 وقت و پول کافی داشت.

 «ی زیبایی است.خانه»گفت:  آلکس

ی پشت سر دیوید در سنگین چوب بلوط را باز کرد تا دفتر مدرن و آراسته« متشکرم. لطفاً از این طرف بیا.»

ی چرم سفید آن آشکار شود. در هر طرف یک میز تحریر و یک صندلی بود، یک جفت کامپیوتر، یک کاناپه

 صندلی را به آلکس نشان داد و پشت میز نشست.ی فلزی کتاب. سر دیوید یک و یک رشته قفسه

او اعتماد به نفس نداشت. آلکس فوراً متوجه این شد. شاید سر دیوید فرزند یک امپراتوری مالی به ارزش 

ای تازه بود. اقامت آلکس در کرد، ما این کار برایش تجربهپاوند را اداره می –حتی میلیاردها  –ها میلیون

از اینکه او چه کسی است و چه شغلی دارد. کامالً مطمئن نبود چطور باید واکنش نشان آنجا، با خبر بودن 

 دهد.

در مورد تو به من اطالعات خیلی کمی داده شده. آلن بالنت با من تماس گرفت و خواست تو را »شروع کرد: 

 «من شباهت نداری. تا آخر هفته در اینجا نگه دارم، تا تظاهر کنم پسرم هستی. باید بگویم، تو اصالً به

 «به خودم هم اصالً شباهت ندارم.»آلکس گفت: 

-هیچ»مکث کرد. گفت: « خواهند آنجا را زیر نظر بگیری.روی. میای در آلپ فرانسه میتو داری به مدرسه»

ساله به عنوان گویم. دوست ندارم از یک پسر چهاردهکس نظر مرا نپرسید. ما به هر حال نظرم را به تو می

 «وس استفاده کنند. خطرناک است.جاس

 «توانم از خودم مراقبت کنم.من می»آلکس حرفش را قطع کرد: 
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وزیر خیلی خواهم بگویم، برای دولت خطرناک است. اگر خودت را به کشتن دهی و کسی بفهمد، نخستمی»

الفت کرد. انگار قبالً شود. من به او توصیه کردم این کار را نکند، اما برای اولین بار با من مخشرمنده می

ی دیگر برای اند تا بگویند دستیار مدیر شنبهتصمیم گرفته شده بود. از این آکادمی قبالً به من تلفن کرده

 «کنم این اسم مال آفریقای جنوبی باشد...آید. او زن است. خانم استلن بوش، فکر میبردن تو به اینجا می

دانم در این مدت، باید می»ها را به جلو هل داد. میزش داشت. آنهای قطور روی سر دیوید مقداری پرونده

ام. در ضمن اینجا اطالعاتی هم در مورد ی من آشنا شوی. تعدادی پرونده آماده کردهبا جزئیات خانواده

 ها مشغول شوی.توانی به خواندن آنای، ایتون. از امشب میکنی که مثالً از آن اخراج شدهای پیدا میمدرسه

هایش به نوک انگشت« تری بدانی، فقط سؤال کن. فیونا تمام مدت با تو خواهد بود.اگر الزم بود چیز بیش

 «ی حسابی خواهد بود.مطمئنم این خودش برای تو یک تجربه»نگاهی انداخت. 

-ارغوانی سادهدر باز شد و زنی به داخل اتاق آمد. او باریک بود و با موهای تیره، خیلی شبیه دخترش. لباس 

 بعد با دیدن آلکس ساکت شد.« دیوید...»ای پوشیده بود و یک رشته مروارید دور گردنش داشت. زن گفت: 

 «اش با تو حرف زدم، آلکس.زنم، کارولین، این همان پسری است که درباره»فرند گفت: 

 «از دیدنت خیلی خوشحالم، آلکس.»

کنم قرار تصور می»ایش فقط به طرز نامحسوسی تکان خورد. هلیدی کارولین سعی کرد لبخند بزند؛ اما لب

 «است مدتی پیش ما بمانی.

 «بله مادر.»آلکس گفت: 

 لیدی کارولین قرمز شد.

فیونا در مورد »به طرف آلکس برگشت. « او باید وانمود کند پسر ماست.»سر دیوید به زن یادآوری کرد: 

ی شود... یک تجربهام مسئله به کارم مربوط میاو گفتهداند. به ی ماجرا چیزی نمیام.آی.شش و بقیه

اجتماعی، اگر موافق باشی. او باید تظاهر کند تو برادرش هستی. تو را یک هفته به عنوان عضوی از خانواده 

 «دهم حقیقت را به او نگویی.در ییالق بپذیرد. من ترجیح می
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خواهی قبل شاید می»اش را باال کشید. بینی« د.شوشام تا نیم ساعت دیگر حاضر می»لیدی کارولین گفت: 

 «دهم.از غذا شست و شویی کنی؟ اتاقت را به تو نشان می

 –باید مطالب زیادی را بخوانی. متأسفانه من فردا باید به لندن برگردم »ها را به آلکس داد. سر دیوید پرونده

طور که گفتم، اگر انم به تو کمک کنم. اما، همانتوبنابراین نمی –باید با رئیس جمهور فرانسه ناهار بخوریم 

 «دانستی...چیزی را نمی

 «فیونا فرند.»آلکس گفت: 

 

های اتاق خواب کوچک و راحتی در قسمت عقب خانه به آلکس دادند. به سرعت دوش گرفت، بعد لباس

آمد. تمیز بودن با میاش را دوباره پوشید. دوست داشت احساس کند تمیز است، اما باید کثیف به نظر قبلی

 شخصیت پسری که قرار بود باشد، تناسب نداشت.

ی تقریباً تمام خانواده را به اولین پرونده را باز کرد. سر دیوید به دقت عمل کرده بود. اسامی و تاریخچه

و رم های نیویورک، پاریس فر، آپارتمانهای تعطیالت، جزئیات خانه در میی عکسآلکس داده بود، به عالوه

ها... هر چیزی که او ممکن بود الزم داشته های مجلههای کاغذ هم بود و مقالهو ویال در باربادوس. بریده

 باشد.

ی پایین رفت. وارد ناهارخوری شد. اتاقی بود با شش زنگی به صدا درآمد. ساعت هفت بود. آلکس به طبقه

تنها سه نفر آنجا بودند: سر دیوید، لیدی کارولین و  خورده با جا برای شانزده نفر. اماپنجره و یک میز صیقل

فیونا. غذا قبالً تعارف شده بود، البد یک پیشخدمت مرد یا یک خدمتکار زن این کار را کرده بود. سر دیوید 

 به یک صندلی خالی اشاره کرد. آلکس نشست. 

اسم یک »ت کوتاهی حاکم شد. سکو« زد.جرف می ژواندونفیونا االن داشت در مورد »لیدی کارولین گفت: 

 «اپراست. اثر موتزارت.

درواقع، شک دارم ما هیچ وجه اشتراکی »بدخلق بود. « مطمئنم آلکس به اپرا عالقه ندارد.»فیونا گفت: 

 «داشته باشیم. چرا باید تظاهر کنم او برادر من است؟ تمام ماجرا به کلی...
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 .«فیونا»ای زیر لب گفت: سر دیوید با صدای آهسته

آلکس « خوب، بودن او اینجا خیلی خوب است، پدر، اما االن مثالً قرار است تعطیالتِ عید پاک من باشد.»

اش خیلی زودتر از آلکس تمام شده بود. رود. ترم تحصیلیی خصوصی میمتوجه شد فیونا به یک مدرسه

 «به نظر من عادالنه نیست.»

ی حرف زدنش عجیب بود، طوری به نظر آلکس نحوه« اینجاست.آلکس، به خاطر کار من »سر دیوید گفت: 

طور که های زیادی داری، اما باید آندانم سؤالفیونا می»زد که انگار واقعاً آنجا حضور نداشت. از او حرف می

 «خواهیم مراقبش باشی.گویم رفتار کنی. او فقط تا آخر هفته با ماست. میمی

 «شود؟ها مربوط میوپرمارکتاین موضوع به س»فیونا پرسید: 

به تو گفتم یک آزمایش است. و تو باید کاری کنی »خواست جرّ و بحثی باشد. سر دیوید دیگر نمی« فیونا!»

 «که او احساس راحتی کند!

فیونا لیوانش را برداشت و از وقتی الکس به اتاق آمده بود، برای اولین بار مستقیماً به او نگاه کرد. گفت: 

 «بینیم.حاال می»

 

ی رسید. فقط بعد از دو روز، آلکس به این نتیجه رسید اگر واقعاً پسر این خانوادهپایان به نظر میآن هفته بی

کرد. صبح روز اول سر دیوید ساعت شش رفته بود و خشک و از خود راضی بود، احتماالً عاقبت شورش می

اش را فرستاد. لیدی کارولین تمام سعیپیغام می هنوز در لندن بود، با پست الکترونیک برای زدن و دخترش

کرد تا از آلکس پرهیز کند. یکی دوبار با اتومبیل به شهری که در آن نزدیکی بود رفت، اما به جز آن ظاهراً 

 گذارند. و فیونا...وقت زیادی را در رختخواب می

داد. تش در نقاط مختلف دنیا پُز میاش، ثروتش و تعطیالی زندگیی نحوهزد، دربارهوقتی از اپرا حرف نمی

آید. بارها از او پرسیده بود در هاور استاک واقعاً چه همزمان، کامالً نشان داده بود چقدر از آلکس بدش می

 تر از او بدش بیاید.و این باعث شده بود فیونا بیش –کند. آلکس شانه باال انداخته و چیزی نگفته بود می

 نفر از دوستانش معرفی کرد. روز سوم، او را به چند
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 «کنم بخواهی بیایی.روم تیراندازی. گمان نمیدارم می»به آلکس گفت: 

شد به سادگی یکی از اعضای ها و ارقامی را که باعث میتر جزئیات پروندهآلکس شانه باال انداخت. بیش

گذارند تا آن زن برای بردن او از آکادمی خانواده شناخته شود، به خاطر سپرده بود. حاال داشت وقت می

 بیاید. 

 «ای؟تو هرگز تیراندازی کرده»فیونا پرسید: 

 «نه.»آلکس گفت: 

 «فهمی.روم شکار و تیراندازی. اما البته، تو یک پسر شهری هستی. این چیزها را نمیمی»فیونا گفت: 

 «کشتن حیوانات چه لطفی دارد؟»آلکس پرسید: 

فیونا طوری به او نگاه کرد که انگار احمق است. همیشه به « ییالق است. سنت است. بخشی از زندگی در»

 «برند.به هر حال، حیوانات از آن لذت می»کرد. طور نگاه میآلکس این

ی کامالً مردانه از آب درآمد. پنج نفر در حاشیه –و به جز فیونا  –مهمانی تیراندازی یک مهمانی جوان 

ساله بود. ی گروه، شانزدهکشیدند. روفوس، سرکردهمالک هاور استاک بود انتظار میجنگلی که بخشی از ا

ها نگاه کرد. همه به طور سن بودند. آلکس، دلتنگ، به آنتقریباً هم –هنری، ماکس، بارتولومئو و فِرِد  –بقیه 

شیده بودند. دو پو هانترمنهای های صاف و چکمه، شلوارهای چهارخانه، کالهباربورهای یک شکل کت

ها فقط با تحقیری پنهانی به آلکس خیره شدند. فیونا احتماالً قبل از کشیدند. آننفرشان داشتند سیگار می

 ها حرف زده بود. پسر لندنی.ی او با آناین درباره

 ها را معرفی کرد. روفوس قدم جلو گذاشت.فیونا، به سرعت آن

ای کمی تیراندازی آماده»با نگاه آلکس را برانداز کرد. « ستی.خوشحالیم با ما ه»داری گفت: با لحن کش

 «کنیم؟

 «من تفنگ ندارم.»آلکس گفت: 
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روفوس خشاب را به صدا سرجایش برگرداند و « دهم.خوب، متأسفانه من مال خودم را به تو قرض نمی»

از قنداق چوب گردویی  متر فلز براق بیرون زدهبرای اینکه آلکس ببیند، آن را باال گرفت. هشتاد سانتی

ی متصل، این یک تفنگ دولول است با ماشه»ای. گفت: کاری پر زرق و برق و روکش نقرهآراسته به کنده

یا به هر حال، برای مادرم، هدیه تولدم  –هزارتا تمام شده ساز، کار آبیاتیکو و سالیونلی. برای من سیدست

 «است.

 «مادرت روبان را کجا بسته بود؟اش آسان نبوده. بندیبسته»آلکس گفت: 

ها اشاره کرد به یکی دیگر از نوجوان« دانی.ی تفنگ هیچ چیز نمیتو درباره»لبخند روفوش محو شد. گفت: 

از این استفاده کن. »زده بود. گفت: تر را به آلکس داد. تفنگ، قدیمی و کمی زنگو او یک تفنگ خیلی عادی

 «ست نکردی، شاید به تو یک گلوله هم بدهیم.و اگر خیلی خوب بودی و مزاحمت در

ها به این حرف خندیدند. بعد دو جوان سیگاری، سیگارهایشان را انداختند و به طرف جنگل راه ی آنهمه

کردند و به دانست آمدنش اشتباه بوده. پسرها به چپ و راست شلیک میی بعد آلکس میدقیقهافتادند. سی

. یک خرگوش به توپ درخشان سرخ تبدیل شد. کبوتری جنگلی تلوتلوخوران کردندای حمله میهر جنبنده

هایشان، تیراندازان خوبی نبودند. ها افتاد. با وجود کیفیت باالی تفنگها پرت شد و روی برگاز روی شاخه

 ها شلیک کردند، فقط زخمی شدند، و آلکس از دنبال کردن این ردّ خون داشتخیلی از حیواناتی که به آن

 خورد. حالش به هم می

من به خانه »هایشان را پر کنند. آلکس رو به فیونا کرد. گفت: به فضایی باز رسیدند و توقف کردند تا تفنگ

 «گردم.برمی

 «چرا؟ طاقت نداری کمی خون ببینی؟»

انداختند. متر دورتر نگاه کرد. به پشت افتاده بود و پاهای عقبش ناامیدانه لگد می آلکس به خرگوشی پنجاه

کردم برای این کار باید هفده سال داشته اند تفنگ حمل کنید. فکر میکنم اجازه دادهتعجب می»گفت: 

 «باشید.

شد، قدم جلو گذاشت. زیر گفت: هایش حالت بدی دیده میروفوس صدایش را شنید و درحالی که در چشم

 «دهیم.ما در روستا به قوانین اهمیت نمی»
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 «خواهد به پلیس خبر بدهد!آلکس می شاید»فیونا گفت: 

 «ترین ایستگاه پلیس تا اینجا شصت کیلومتر فاصله دارد.نزدیک»

 «خواهی تلفن همراه مرا قرض بگیری؟می»

 ی دیگر بگوید، برگشت و راه افتاد. آنکه یک کلمههمه دوباره خندیدند. طاقت آلکس تمام شده بود. بی

ی بعد او هنوز در جنگل گرفتار بود و کامالً فضای باز برسند، اما سی دقیقهسی دقیقه طول کشیده بود تا به 

ها. آلکس فهمید گم شده. از دست خودش ناراحت بود. وقتی داشت فیونا و ها و بوتهی درختدر محاصره

تصادفاً  رود. جنگل عظیمی بود. احتماالً در جهت غلط رفته ودید دارد کجا میکرد، باید میبقیه را دنبال می

کشید تا او را پیدا کنند. در آن موقع، شاخ و برگ بهاری زار شده بود... و شاید روزها طول میوارد خلنگ

دید. چطور امکان داشت راهش را پیدا کند؟ و باید سعی چنان انبوه بود که از هر طرف کمتر از ده متر را می

-راهِ درست باید راهش را به سمت جلو ادامه میورههایش را دنبال کند یا به امید رسیدن به ککرد قدممی

 داد؟

آلکس قبل از اولین شلیک، خطر را حس کرد. شاید شکستن یک شاخه بود یا صدای تلفن کردن و درجای 

بلند،  –خود قرار گرفتن یک چفت فلزی. خشکش زد و همین جانش را نجات داد. انفجاری صورت گرفت 

 های چوب در هوا رقصید. از او لرزید، تراشهو درختی سه قدم جلوتر  –نزدیک 

کنی؟ نزدیک بود مرا داری چه کار می»آلکس چرخید، دنبال کسی گشت که شلیک کرده بود فریاد زد: 

 «بزنی!

زده. و بعد آلکس متوجه ای هیجانتقریباً بالفاصله شلیک دوم صورت گرفت و درست بعد از آن شلیک، خنده

 تباه نگرفته بودند. به قصد تفریح او را هدف قرار داده بودند!شد: او را با یک حیوان اش

آورد و ها از همه سو به او فشار میی درخترسید تنهبه جلو شیرجه زد و شروع کرد به دویدن. به نظر می

بندد. زمین زیرپایش به خاطر بارندگی اخیر نرم بود و پاهایش را در خود فرو کند و راهش را میتهدیدش می

کرد به خود بچسباند. انفجار سوم اتفاق افتاد. سرش را دزدید. حس کرد شلیک گلوله شاخ برد و سعی میمی

 ها را از هم پاشید و باالی سرش پخش شد.و برگ
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ها نوجوانان آمد. اما اینجا وسط ییالقی انگلیسی بود و ایندر هر جای دیگر دنیا این دیوانگی به حساب می

ها توهین کرده بود. ماللی بودند که عادت داشتند به میل خودشان رفتار کنند. آلکس به آنثروتمند و دچار 

ی مربوط به کاغذ کادو بود. شاید این بود که حاضر نشد به فیونا بگوید واقعاً کیست. ای آن طعنهشاید مسئله

شدند. قصد داشتند او را یاما به هر حال تصمیم گرفته بودند به او درسی بدهند و بعد نگران نتایج کار م

 –شد اگر آلکس به شدت زخمی می« دهیم.ما در روستا به قوانین اهمیت نمی»بکشند؟ روفوس گفته بود: 

ای مرگبار. دقت نکرده بود توانستند به نحوی خودشان را خالص کنند. حادثهمی –رسید یا حتی به قتل می

 .رود و به خط آتش قدم گذاشته بودهدارد کجا می

زنان به نه. غیرممکن بود. دو شلیک دیگر. کبوتری از زمین به هوا پرید، توپی از پرهای چرخان، و جیغ

اش رسید و ی خار کلفتی تا سینهخس افتاده بود. بوتهآسمان رفت. آلکس دوید. نفسش در گلو به خس

ن برای باز کردن راه استفاده کرد. هایش را پاره کرد. تفنگی را که به او داده شده بود هنوز داشت و از آلباس

 های درهم نزدیک بود او را پخش زمین کند.ای از ریشهشبکه

ها صدای روفوس بود. صدایی تیز و تمسخرآمیز که از آن طرف حصاری برگ« آلکس؟ تو کجا هستی؟»

وانستند او را تشد. تیر دیگری هم شلیک شد، اما این یکی خیلی باالتر از سر او عبور کرد. نمیشنیده می

 ببینند. خالص شده بود؟

خوران و لنگان توقف کرد. از جنگل بیرون آمده بود، اما هنوز هم کامالً از مسیر اصلی دور آلکس سکندری

ای بسته شده ای قهوهای وسیع و کثیف بود. روی آب الیهبه دام افتاده بود. کنار دریاچه –بود. از آن هم بدتر 

شد. ای وحشی، نزدیک سطح آب، دیده نمیرسید. هیچ جا اردک یا پرندهبه نظر میبود که تقریباً جامد 

 تابید و بوی پوسیدگی بلند بود.آفتاب غروب روی آب می

 «از آن طرف رفت!»

 «نه... از این طرف!»

 «بیایید دریاچه را ببینیم...»

ها، در ته شده از سنگدنش را لهآلکس صداها را شنید و فهمید نباید بگذارد آنجا پیدایش کنند. ناگهان ب

 شد.دریاچه مجسم کرد. اما همین او را به فکر چیزی انداخت. باید پنهان می
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ها این کار را ها دیده بود. آدمی آن نفس بکشد. توی فیلمپا در آب گذاشت. چیزی الزم داشت که به وسیله

ما اینجا نی وجود نداشت. به جز سبزه و جلبک کند. اشوند و با نِی توخالی نفس میکنند. در آب دراز میمی

 لزج و کلفت، هیچ چیز نروییده بود.

هایی اش آویخته بود و ایستاده بود و با چشمیک لحظه بعد، روفوس کنار دریاچه ظاهر شد، تفنگش از شانه

 خورد.کرد. هیچ چیز تکان نمیشناخت به اطراف نگاه میکه جنگل را خوب می

 «ه باشد.باید برگشت»گفت: 

-ها عصبی بودند؛ سکوتی گناهکارانه. میی آنهای دیگر پشت سرش جمع شده بودند. حاال همهشکارچی

 دانستند بازی از حد گذشته.

 «فراموشش کنیم.»ها گفت: یکی از آن

 «آهان.»

 «چه درسی به او دادیم!»

شد. روفوس تنها ماند؛ هنوز  برای رفتن به خانه عجله داشتند. گروه از همان راهی که آمده بود ناپدید

گشت. برای آخرین بار به سطح دریاچه نگاه کرد، بعد برگشت و چسبیده بود به تفنگش و دنبال آلکس می

 دنبال بقیه رفت.

ی ها را در زیر مالفههای محو نوجوانآن وقت بود که آلکس حمله کرد. او زیر آب دراز کشیده بود و هیکل

ی تفنگ درست بر سطح دریاچه ی تفنگ در دهانش بود. بقیهکرد. لولهماشا میای تای کلفت و قهوهشیشه

مانند با موجودی کابوس –ی خالی برای نفس کشیدن استفاده کرده بود. حاال بلند شد قرار داشت. از لوله

. چکید. روفوس صدای او را شنید، اما خیلی دیر شده بودهای خشمگین که از او گل و الی و آب میچشم

آلکس تفنگ را تاب داد، و به گودی کمر روفوس کوبید. روفوس نالید و زانو زد. تفنگش از دستش افتاد. 

 آلکس آن را برداشت. دو گلوله در سوراخ تفنگ بود. تفنگ را با صدا بست.

زده بود ی تکبرش از بین رفته بود و فقط یک نوجوان احمق و وحشتروفوس به او نگاه کرد و ناگهان همه

 کرد روی زانوهایش بلند شود.که تقال می
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کنان گفت: دید. زاریکنان، از او بیرون آمد. انگار برای اولین بار آلکس را میهمین یک کلمه، زاری« آلکس!»

-خواستیم به تو صدمه بزنیم. شوخی بود. فیونا ما را مجبور به این کار کرد. فقط میمتأسفم! واقعاً نمی»

 «کنم!نیم. خواهش میخواستیم تو را بترسا

 «چطور از اینجا بیرون بروم؟»کشید. پرسید: آلکس مکث کرد، به سنگینی نفس می

 «راه است...فقط کنار دریاچه را بگیرد و برو. آنجا یک کوره»روفوس گفت: 

ای را به آلود بود. آلکس متوجه شد تفنگ روکش نقرههایش اشکروفوس هنوز هم به زانو افتاده بود. چشم

 سوی او هدف گرفته. آن را برگرداند. از خودش بدش آمد. این پسربچه، دشمن نبود. او هیچ چیز نبود.

 «دنبالم نیا.»آلکس گفت: 

 و راه افتاد برود.

شود تفنگم را پس بدهی؟ اگر آن را گم کنم مادرم کنم! ... میخواهش می»روفوس از پشت سرش صدا زد: 

 «کشد.مرا می

ساز سنگین کرد. بعد آن را با تمام نیرویش پرت کرد. تفنگ دسترا در دستش سبک آلکس ایستاد. اسلحه

هنوز برای بازی کردن »ایتالیایی در نور غروب دو بار چرخ زد و چلپ وسط دریاچه ناپدید شد. آلکس گفت: 

 «ای.با تفنگ خیلی بچه

 آلکس راه افتاد و رفت. گذاشت جنگل او را در خود فرو ببرد.
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 6فصل 

 تونل

های پوشیده از ی طال نشسته بود، سرش را آهسته برگرداند و از پنجره به دامنهمردی که روی صندلی عتیقه

ای که آن برف  پو آن بالن خیره شد. دکتر هوگو گریف تقریباً شصت ساله بود، با موهای کوتاهِ سفید و چهره

هایی مبهم. حتی زبانش هم خاکستری بود. و با سایههایش، رنگ بود. پوستش سفید بود و لبهم تقریباً بی

-های قرمز تیره زده بود. تأثیرش خیرهی سفیدش، عینک سیمی گردی با شیشهزمینهاین حال، با وجود پس

هایی که به زیبایی مانیکور کننده بود. و برای او، تمام جهان رنگ خون بود. انگشتان بلندی داشت، با ناخن

هایش را تا باالی گردن بسته بود. اگر موجودی مثل ای به تن داشت که دگمهار تیرهشده بود. کت و شلو

 آشام وجود داشت، احتماالً خیلی شبیه هوگو گریف بود.خون

-ی آفریقای جنوبی صحبت میبا لهجه« ی جمنی را وارد آخرین مرحله کنم.ام پروژهتصمیم گرفته»گفت: 

 «کنیم.تر از این تأخیر نمیبیش»زد. ون آمدن از دهانش گاز میها را قبل از بیری کلمهکرد و همه

 «فهمم، دکتر گریف.می»

زنی که در مقابل دکتر نشسته بود، لباس چسب ورزشی پوشیده بود و دور سرش هدبند داشت. او اوا استلن 

و هنوز  –یک برداری و ورزش ایروبدو ساعت وزنه –اش را تمام کرده بود بوش بود. تازه ورزش صبحگاهی

 زد.نفس مینفس

های بندی صورت خانم استلن بوش با لبکرد. استخوانرفت و به پایین سقوط میعضالت عظیمش باال می

اش و موهای وزوزی حنایی روشن آویخته روی پیشانی گرد بلندش، کامالً حسابی بیرون زده از جلوی بینی

ز در دست داشت. انگشتانش کوتاه و کلفت بود. باید دقت انسانی نبود. لیوانی پر از مقداری مایع غلیظ سب

 کرد لیوان شکسته نشود.می

 «ایم؟اطمینان دارید آماده»اش را نوشید؛ بعد اخم کرد و پرسید: نوشابه
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بخش نبوده است، اول ایم، رضایتدر این مورد حق انتخاب نداریم. نتایجی که در چند ماه گذشته گرفته»

شان، امکان دارد کسی دو مرگ را به هم در نیویورک. به جز مخارجِ ترتیب دادنِ نابودیایوانف. بعد روسکو 

 «مرتبط کند.

 «امکان دارد، اما بعید است.»خانم استلن بود گفت: 

اعتنا هستند. واقعیت این است، سیا در امریکا، ام.آی.شش در انگلستان، های امنیتی تنبل و بیسرویس»

-اند. اما حتی در این حالت، همیشه امکان دارد یکی از آنایی هستند از آنچه بودههحتی کا.گ.ب! همه سایه

تری داریم ها تصادفاً به چیزی بربخورد. هرچه زودتر این بخش از عملیات را به پایان برسانیم، شانس بیش

ا روی نوک اش رهایش را کنار هم آورد و چانهدکتر گریف دست« آنکه متوجه ما بشوند باقی بمانیم.بی

 «رسد؟آخرین پسر کی می»انگشتانش تکیه داد. پرسید: 

اش را باز کرد و از آن خانم استلن بوش لیوانش را خالی کرد و زمین گذاشت. کیف دستی« آلکس؟»

 «روم انگلستان.من فردا می»کرد. گفت: هایش استفاده میدستمالی بیرون آورد که برای پاک کردن لب

 «برید؟آمدن به اینجا پسر را به پاریس میعالی است. در راه »

 «خواهید.طور میالبته، دکتر. اگر شما این»

ی کارهای مقدماتی را اینجا انجام بدهیم. توانیم همهخواهم، خانم استلن بوش. میمن خیلی چیزها می»

 «شود. پسر اسپرینتز چطور؟طوری کمتر وقت تلف میاین

 «یگر نیاز داریم.متأسفم، چون هنوز به چند روز د»

 «این یعنی او و آلکس همزمان در اینجا خواهند بود.»

 «بله.»

دکتر گریف به فکر فرو رفت. باید خطر برخورد دو پسر را با وجود خطرات ناشی از سریع عمل کردن، کاهش 

پسر بسیار خوب، »آمد. گفت: داد. خوشبختانه او ذهنی علمی داشت. محاسباتش هرگز غلط از آب درنمیمی

 «تواند چند روز دیگر هم با ما بماند.اسپرینتز می
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 خانم استلن بوش سر تکان داد.

 «آلکس فرند برای ما یک شکار عالی است.»دکتر گریف گفت: 

 داد قانع نشده.لحن زن نشان می« ها؟سوپرمارکت»

دکتر گریف لبخند « وزیر به اوست. پسرش، مطمئن هستم، انتظارات ما را برآورده خواهد کرد.گوش نخست»

خیلی زود آلکس اینجا در آکادمی پیش ما خواهد بود و بعد، عاقبت »هایش هم برق سرخی زد. زد. چشم

 «ی جمنی کامل خواهد شد.پروژه

 

تر باشد. و پاهایت به طرف هایت باید پایینای. پشتت صاف نیست. دستتو کامالً غلط نشسته»فیونا گفت: 

 «غلط قرار گرفته.

-بری، چه فرقی میتا وقتی تو داری از این وضع لذت می»اش گفت: هم فشردههای بهالی دندان آلکس از

 «کند؟

هال بود و فیونا او را برای سواری بیرون برده بود. آلکس اصالً راضی چهارمین روز از اقامتش در هاوراستاک

گرچه تقریباً گوش نداده بود. ا –نبود. قبل از سواری، مجبور شده بود سخنرانی همیشگی را تحمل کند 

 ها ایبریایی یا مجار بودند.اسب

دانست این اسب بزرگ و سیاه است یک سطل مدال طال برده بودند. برای آلکس اهمیت نداشت. او فقط می

زمینی روی یک ترامپولین، توری که ی سیبکند. و اینکه او مثل کیسهها را به خود جلب میو مگس

 پرند، روی آن سوار شده.آن باال و پایین می بازها رویآکروبات

زده، به خانه برگشته لنگان و خیس و یخآن دو تقریباً به ماجرای جنگل اشاره نکرده بودند. وقتی آلکس لنگ

 بود، فیونا مؤدبانه به او حوله داده و یک فنجان چای تعارفش کرده بود.

 «تو سعی کردی مرا بکشی!»آلکس گفت: 
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کردیم. احمق نشو! ما هرگز این کار را نمی»هایش به آلکس نگاه کرد: حالتی شبیه به ترحم در چشمفیونا با 

 «روفوس پسر خیلی خوبی است.

 «چی...؟»

 «فقط بازی بود، آلکس. فقط کمی تفریح.»

ی یهاش همین. فیونا لبخند زده بود، انگار همه چیز توضیح داده شده و بعد رفته بود شنا کند. آلکس بقهمه

ی ساختگی چهارده سال گذشته را یاد بگیرد. کرد تاریخچهها گذرانده بود. داشت سعی میعصر را با پرونده

ها را دیده باشد باید آنکه هرگز آنها بودند، دوستان ایتون، یک گروه کامل از مردمی که او بیعموها و عمه

دگی پرتجمل را حس کند. حاال برای همین ی زنکرد این نحوهتر از آن، داشت سعی میشناخت. بیشمی

اش شق و رق نشسته بود و آلکس او در کت و شلوار سواری –در حال سواری در بیرون با فیونا  –اینجا بود 

 پرید.پشت سرش باال و پایین می

حدود یک ساعت و نیم سواری کرده بودند که به تونل رسیدند. فیونا سعی کرده بود به آلکس کمی تکنیک 

برای مثال، تفاوت بین راه رفتن، یورتمه رفتن و تاخت زدن. اما این ورزشی بود که آلکس  –اد بدهد ی

داد و باسنش های بدنش از جا درآمده بود و صدا میفهمیده بود هرگز به آن نخواهد پرداخت. تمام استخوان

برد. حتی فکر ادن او لذت میچنان کوفته بود که شک داشت دوباره بتواند بنشیند. فیونا داشت از عذاب د

تر کند. یا شاید این انداز را انتخاب کرده تا کوفتگی بدنش را بیشای پُر دستکرد شاید او مخصوصاً جاده

 انداز بود!اسب خودش، پُر دست

های خطر برای آهن بود با یک اهرم تقاطع اتوماتیک مجهز به زنگ و چراغها یک خط راهپیش روی آن

را به طرف آن  –تر یک اسب خاکستری کوچک –ها. فیونا اسبش نزدیک شدن قطار به اتومبیلهشدار دادن 

ها رفت. آلکس فکر کرد قرار است از روی خط آهن بگذرند، اما خود دنبال آنهدایت کرد. اسب آلکس خودبه

-انه برگردی، میبر است که اگر بخواهی به خاینجا یک میان»وقتی فیونا به حصار رسید، توقف کرد. گفت: 

 «توانیم از آن برویم.

 «بر عالی است.میان»آلکس اعتراف کرد: 
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ای داخل یک تپه، در گشادهفیونا به خط آهن اشاره کرد، و آنجا یک تونل بود؛ سوراخ دهان« آن راه است.»

د. معلوم بود کنی آجرهای قرمز دوران ویکتوریا. آلکس به او نگاه کرد تا ببیند شاید دارد شوخی میمحاصره

ی تفنگی بود که به طرفش نشانه گرفته باشند و به کامالً جدی است. آلکس به طرف تونل برگشت. مثل لوله

دید. طول چقدر بود؟ پیکر را روی ماشه، جایی پشت تپه، میکرد دور بماند. تقریباً انگشت غولاو اخطار می

 در طرف دیگر دید. شاید حدود یک کیلومتر.ی سر سوزن تر که نگاه کرد، نوری را به اندازهدقیق

 «گویی.جدی نمی»آلکس گفت: 

گویم، جدی است. من درست مثل پدرم آید شوخی کنم. وقتی چیزی میدر واقع، آلکس، من کم پیش می»

 «هستم.

 «پدرت پاک خل نیست.»آلکس زیر لب گفت: 

کیلومتر طول دارد. در طرف دیگر یک پل  تونل دقیقاً یک»فیونا وانمود کرد حرفش را نشنیده. توضیح داد: 

دقیقه خانه باشیم. در غیر این توانیم در عرض سیاست، و بعد یک اهرم تقاطع دیگر. اگر از آن راه برویم، می

 «ایم برگردیم.صورت باید یک ساعت و نیم دیگر از مسیری که امده

 «ایم برگردیم.پس از همان راهی که آمده»

های ترسو نباش! از این خط هر ساعت یک اوه آلکس! مثل گربه»هایش را جمع کرد. فیونا برای الکس لب

ی دیگر. من صدها بار بیست دقیقه»به ساعتش نگاه کرد. « گذرد و قطار بعدی قرار نیست بیایید تا...قطار می

ن هم کمتر طول تر از پنج دقیقه طول نکشیده. اگر تاخت بزنی از آام و هرگز این کار بیشاز تونل رد شده

 «کشد.می

 «سواری روی خط آهن دیوانگی است.باز هم اسب»

هایش را فشار داد و اسبش به جلو تکان خورد، از مانع پاشنه« کنی.خوب، اگر برگردی راه منزل را پیدا می»

 «فعالً خداحافظ.»گذشت و روی خط رفت. 

-ه خانه برگردد. راه را بلند نبود و به زحمت میتوانست تنها با اسب باما آلکس او را دنبال کرد. هرگز نمی

کرد. واقعاً توانست اسب را کنترل کند. حتی حاال هم اسب بدون تشویقی از جانب او داشت فیونا را دنبال می
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ها قبالً این رسید، اما فیونا گفته بود آنشدند؟ باورنکردنی به نظر میدو حیوان به فضای تاریک تونل وارد می

 ی تپه قدم گذاشته بود.اند و مسلم بود اسب بدون حتی مکثی، به دامنهردهکار را ک

وقتی نور ناگهان پشت سرش قطع شد، آلکس به خود لرزید. داخل تونل سرد و مرطوب بود. هوا بوی دوده و 

یده ها کوبهای بین تراورسها به سنگریزهداد. تونل یک تاالر پژواک طبیعی بود. وقتی سم اسبگازوییل می

شد؟ آلکس این فکر را از خورد چه میپیچید. اگر اسبش سکندری میشد، صدایش دور تا دور آن میمی

تری، بخشتابید. راه خروج به طرز آرامشسرش بیرون کرد. مقداری نور آفتاب از پشت سر به داخل می

شد. سعی کرد تر مید وسیعگذاشنای از نور بود که هر قدم جلو میدرست در مقابلش آشکار شد؛ مثل دایره

 کرد بد نبود.قدرها هم که فکر میآرام باشد. شاید این کار آن

و بعد فیونا شروع به صحبت کرد. او حرکتش را آهسته کرده بود و گذاشته بود اسب آلکس به او برسد. گفت: 

 «تر بروی...آلکس، هنوز نگران قطار هستی؟ شاید دوست داشته باشی سریع»

ی محکمی که فیونا از پشت به سوت شالق سواری را در هوا شنید و حس کرد اسبش با ضربه آلکس صدای

ای کشید و به جلو پرید. آلکس به عقب پرت شد، تقریباً پایش از رکاب بیرون آن زد تکان خورد. اسب شیهه

واری پیدا کرده ی دیوانهآمد. پاهایش را فشار داد و فقط سر جایش چسبید، اما قسمت باالی بدنش زاویه

هایش رفت و سمکرد. فیونا خندید. وقتی حیوان با شتاب جلو میبود، افسار داشت دهان اسب را پاره می

شد، آلکس فقط متوجه هجوم باد شد و چرخیدن تاریکی دور صورتش. ها کوبیده میریزهمحکم روی سنگ

 افتد.یهایش رفت و دیدش را از بین برد. خیال کرد دارد مخاک توی چشم

آسایی، به درون نور هجوم آوردند. آلکس تالش کرد تعادل پیدا کند و اسب را دوباره اما بعد، به طرز معجزه

تحت کنترل دربیاورد، افسار را کشید و با زانوهایش به پهلوی اسب فشار آورد. نفس عمیقی کشید و ناسزایی 

 بر زبان آورد و منتظر شد فیونا برسد.

تیرهای قطورِ آهنی ساخته شده بود و روی که فیونا گفته بود استراحت کرد. پل از شاهاسب او روی پلی 

تر از آلکس، آب سبز و عمیق، رودخانه قرار داشت. آن ماه، باران زیادی امده بود و حدود پنجاه متر پایین

داد، ا از دست میشد. او با احتیاط روی به تونل برگشت. اگر در اینجا کنترل اسب رداشت به سرعت رد می

 تر از یک متر نبود.های تونل بیششد. بلندی کنارهبه سادگی از لبه پرت می
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-آمد و احتماالً در تمام راه میشنید. او داشت چهار نعل دنبال آلکس میصدای نزدیک شدن فیونا را می

به سرعت از کنار او و آن وقت بود که اسب خاکستری شتابان خارج شد،  –خندید. به داخل تونل خیره شد 

 گذشت و از روی اهرم تقاطع به آن سوی پل عبور کرد. 

 اما فیونا سوار آن نبود

 اسب تنها بیرون آمده بود.

بایست افتاده رفت. فیونا میچند لحظه طول کشید تا آلکس متوجه شد چه اتفاقی افتاده. سرش گیج می

کشید تونل افتاده باشد؛ روی ریل. چقدر طول میباشد. شاید اسبش سکندی خورده بود. امکان داشت داخل 

تا قطار بعدی برسد؟ بیست دقیقه، فیونا این را گفته بود. اما دست کم پنج دقیقه از این مدت گذشته بود و 

 کرد؟ او فقط سه راه داشت.شاید فیونا از اول اغراق کرده بود. آلکس باید چه کار می

 پیاده برگردد. 

 تونل برگردد.سوار بر اسب به داخل 

 به خانه برود و فیونا را فراموش کند.

نه. او فقط دو راه داشت. برای دومین باز ناسزا گفت، بعد افسارِ اسب را گرفت. باید به نحوی این اسب را وادار 

 داد.آورد و باید این کار را به سرعت انجام میکرد از او اطاعت کند. باید دختر را بیرون میمی

اش باعث شد بتواند با مغزِ اسب ارتباط برقرار کند. حیوان برگشت و سعی کرد عقب برگردد، یشاید درماندگ

میلی برای دومین بار وارد هایش به او ضربه زد، اسب به جلو سکندری خورد و با بیاما وقتی آلکس با پاشنه

اما راه دیگری برای اینکه خواست به اسب صدمه بزند، تاریکی تونل شد. آلکس دوباره به اسب ضربه زد. نمی

 رسید.از او اطاعت کند به فکرش نمی

جوابی نشنید. امیدوار بود فیونا پیاده به « فیونا!»اسب یورتمه رفت. آلکس پیش رویش را نگاه کرد. صدا زد: 

 تر بود!هایش را نشنید. کاش آنجا روشنطرفش بیاید، اما صدای قدم
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اش عمالً روی ریل. ر مقابل او، روی زمین خوابیده بود و بازوها و سینهاسب ایستاد و فیونا آنجا بود، درست د

تر از آن بود که صورتش را ببیند، اما وقتی حرف زد، کرد. تاریکرسید، او را دو نیم میاگر حاال قطار می

 آلکس درد را در صدایش حس کرد.

 «کنم مچ پایم شکسته!آلکس! فکر می»گفت: 

 «چه اتفاقی افتاد؟»

کردم به تو برسم. این چیز به صورتم خورد و تعادلم را تار عنکبوت بود یا چیزی شبیه آن. داشتم سعی می»

 «از دست دادم.

مثل اینکه یادش رفته بود  –کرد سعی کرده بود به او برسد! لحنش طوری بود که انگار آلکس را سرزنش می

 او بوده که از اول به اسب آلکس شالق زده. 

 «توانی بلند شوی؟می»د: آلکس پرسی

 «کنم.خیال نمی»

توانست وقتی بهتر از این آلکس آهی کشید. افسار را محکم گرفت، سُر خورد و از اسب پایین آمد. فیونا نمی

زده نشود. براساس محاسبات فیونا، قطار گیر بیاورد. او درست وسط تونل افتاده بود. آلکس سعی کرد وحشت

رسید. خم شد تا به او کمک کند بلند شود. پایش روی یکی از ی دیگر مییقهکم ده دقبعدی باید دست

 لرزید.ها قرار گرفت... و بعد چیزی را حس کرد. لرزش در پایش باال آمد. ریل داشت میریل

 قطار در راه بود.

 «باید بایستی.»سعی کرد در صدایش ترس حس نشود. گفت: 

شد یک موشک اژدر دید. وقتی وارد تونل میروی خط، میکنان وقت در خیالش قطار را، غرشهمان

شنید. خون و تاریکی. ها و غرش موتور را میکرد. صدای جیرجیر چرخها را ریزریز میپانصدتُنی بود که آن

 راه هولناکی برای مردن بود.

 «هایت را تکان بدهی؟توانی پنجهمی»اما هنوز وقت داشت. پرسید: 
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 به او چسبیده بود. فیونا« کنم.خیال می»

 «پس مچ پایت احتماالً در رفته، نشکسته. بیا.»

چسبیدند، قطار ممکن بود به او را باال کشید. فکر کرد شاید بشود در تونل ماند، کنار ریل اگر به دیوار می

ها دانست آنجا فضای کافی وجود ندارد. و حتی اگر قطار با آنها بگذرد. اما آلکس میسادگی از کنار آن

 ها نفر ممکن بود کشته شوند.شد؟ دهخورد. اگر از مسیر خارج میها میکرد، باز به اسببرخورد نمی

 «آید؟ مسافر دارد؟کدام قطار از این راه می»پرسید: 

 «بله.»

 آلود بود.صدای فیونا بغض

 «رود.این قطار ویرجین است. به گالسکو می»

 بود که یک قطار ویرجین سر وقت برسد.آلکس آهی کشید. این دیگر از شانس او 

 «این چی بود؟»فیونا خشکش زد. پرسید: 

داد! مانع دنگ زنگ را شنیده بود. این چی بود؟ البته اهرم تقاطع نزدیک شدن قطار را هشدار میصدای دنگ

. یک آمد تا جلوی جاده قرار بگیرد. و بعد آلکس صدای دوم را شنید که باعث شد یخ بزندداشت باال می

هایش حبس شده بود و حاضر نبود از لحظه نتوانست نفس بکشد. این دیگر کامالً غیرعادی بود. نفس در ریه

 زده بود.دهانش بیرون بیایید. تمام بدنش فلج شده بود؛ انگار کلیدی در مغزش زده شده بود. او فقط وحشت

ی صدا عمل کنندهونل مثل یک تقویتصدای تیزِ سوت قطار. هنوز یک مایل یا بیشتر فاصله داشت، اما ت

توانست فرو رفتن صدا را در بدنش حس کند. و بعد صدای دیگری بلند شد. غرش کرد و او تقریباً میمی

 لرزید.تری میآمد. در زیر پایش، ریل با شدت بیشها میموتور گازوییلی. داشت با سرعت به طرف آن

 « کنم.سوار اسب شو. من کمکت می»از او اطاعت کند. فریاد:  آلکس هوا را بلعید و پاهایش را وادار کرد

شود، فیونا را روی اسب کشید و او را با زور به طرف زین توجه به اینکه چقدر باعث درد کشیدن او میبی

کرد. خودِ هوای پیکر زمزمه میشد. ریل به آرامی مثل دیاپازونی غولبرد. با گذشتن هر لحظه صدا بلندتر می



 

 

btm.bookpage.ir 

 آنتونی هوروویتس

 62صفحه 

چرخید و مثل اینکه سعی داشت از سر را کنار ل تونل انگار به حرکت درآمده بود؛ به چپ و راست میداخ

 برود.

فیونا جیغ کشید و وقتی روی زین جا گرفت، آلکس وزن او را روی بازویش حس کرد. اسب شیهه کشید و 

قدر رود. آنجا فقط آنمیی هولناک حس کرد فیونا دارد بدون او قدم کنار رفت، و آلکس در یک لحظهنیم

نور بود که بشود هیکل حیوان و سوارش را تشخیص داد. دید فیونا افسار اسب را گرفت و اسب را مهار کرد. 

آلکس باال رفت و یال اسب را گرفت، از موهای کلفتش برای باال کشیدن خودش روی زین جلوی فیونا 

شده از دیوارهای شد. دوده و سیمان لقلندتر میاستفاده کرد. صدای قطار در حال نزدیک شدن بلند و ب

ای آن دو درهم فرو رفته بودند، خواندند. لحظهها آواز میپیچید و ریلریخت. جریان باد تندتر میمنحنی می

 ی آلکس حلقه کرده بود و به او چسبیده بود.اما بعد او افسار را گرفته بود و فیونا، بازوهایش را دور سینه

 و به اسب لگد زد.« برو!»د زد: آلکس فریا

آهن رد شد و آلکس و فیونا را به اسب به تشویق نیاز نداشت. به طرف نور تاخت زد، چهارنعل از خط راه

 طرف یکدیگر به عقب و جلو پرت کرد.

آلکس جرأت نداشت به پشت سرش نگاه کند، اما حس کرد قطار با سرعت دویست کیلومتر در ساعت به 

ها کوبیده شد. قطار داشت با قدرت هوا را از سر ای به آندهندهرسید و وارد آن شد. موج تکانی قطار دهانه

-تری جلو رفت. سمکرد. اسب خطر را فهمید و با سرعت بیشزد، فضا را با آهن سخت پر میراهش کنار می

ان باز کرد، اما آلکس با ها تونل دهکردند. در جلوی آنها پرواز میهای بلند از روی تراورسهایش با گام

ی رفتند، باز در محاصرهشوند. حتی اگر از تونل بیرون میدانست موفق نمیآوری میاحساس ناامیدی تهوع

رفتند، اما در ها باید بیرون میدیوارهای پل بودند. دومین اهرم تقاطع پایینِ ریل و صد متر دورتر بود. آن

 مردند.فضای باز می

هایش رد شد. فیونا داشت جیغ ی تاریکی از شانهنل بیرون رفت. آلکس حس کرد دایرهاسب از انتهای تو

توانست نفس بکشد. به کشید، بازوهایش چنان محکم دور او حلقه شده بود که آلکس به زحمت میمی

ای را روی ی ناامیدانهشنید. غرش قطار درست پشت سرش بود. وقتی اسب مسابقهسختی صدایش را می

قدر وقت داشت تا هیوالی فلزی عظیمی را ببیند کرد، آلکس نگاه سریعی به پشت سر انداخت. فقط آنآغاز 
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های درخشان ویرجین رنگ اش با رنگها قرار گرفت. بدنهکنان از تونل بیرون آمد و باالی سر آنکه غرش

بار به صدا درآمد. رای دومینکرد. سوت قطار بها نگاه میاش با وحشت از پشت شیشه به آنشده بود و راننده

 این یکی به طور ممتد، در اطرافشان منفجر شد. 

دانست باید چکار کند. یک طرف افسار را کشید، همزمان با پای طرف مقابل لگد زد. فقط امیدوار آلکس می

 خواهد.بود اسب بفهمد او چه می

ی دیگر د. قطار یک بوق نهایی و کرکنندهی پل بوو به دالیلی موفق شد. اسب چرخید. حاال روی اسب به لبه

 ها را خفه کرد. زد. دود گازوییل آن

 اسب پرید.

ها ی پل. واگنها در هوا بودند، باالی لبهها را زیر بگیرد. ما حاال آنکنان گذشت؛ نزدیک بود آنقطار غرش

قوط کردند همه چیز انگار کردند؛ یک سرخی تار. فیونا دوباره جیغ کشید. وقتی سکنان عبور میهنوز غرش

ی بعد زیر آن و هنوز در حال سقوط. ها کنار پل بودند، لحظهبا حرکت آهسته اتفاق افتاد. یک لحظه آن

 ها باال آمد.ی سبز برای پذیرفتن آنرودخانه

قدر وقت داشت که نفسی بکشد. اسب با دو سوارش در هوا سقوط کرد و در رودخانه افتاد. آلکس فقط آن

ها خرد شود. اما وقتی به ی آنهای هر سهی کافی عمیق نباشد و در آخرِ کار استخوانرسید آب به اندازهتمی

ها را سطح آب برخورد کردند و از آن گذشتند، در گردابی خیلی سرد و تاریکیِ سبزی فرو رفتند که آن

گه دارد. فیونا از او جدا شده بود. ها را در همان جا نکرد برای همیشه آنحریصانه در خود کشید و تهدید می

 زند.حس کرد اسب لگدزنان خودش را آزاد کرد. حباب از دهانش بیرون آمد و متوجه شد دارد فریاد می

هایش را بیرون کشید. او ناشیانه ها و کفشعاقبت، آلکس دوباره روی آب آمد. آب با سرعت گذشت و لباس

 به طرف ساحل شنا کرد.

خواست وانمود یستاده بود. شاید از آنچه اتفاق افتاده بود، بیش از حد ترسیده بود. شاید میی قطار ناراننده

 کند این اتفاق اصالً روی نداده. قطار رفته بود.



 

 

btm.bookpage.ir 

 آنتونی هوروویتس

 64صفحه 

ای شنید و ها کشید. پشت سرش سر و صدا و سرفهآلکس به ساحل رسید و خودش را، لرزان، روی سبزه

ست داده و موهای بلند سیاهش روی صورتش افتاده بود. آلکس به او اش را از دفیونا ظاهر شد. کاله سواری

داد. رفت و خودش را تکان مینگاهی کوتاه انداخت. اسب هم خودش را به خشکی رساند. به جلو یورتمه می

ها را نجات ظاهراً آسیب ندیده بود. آلکس از این موضوع خوشحال بود. در پایان کار، اسب جان هر دوی آن

 ود.داده ب

چکید. در تمام بدنش هیچ حسی نداشت. فکر کرد این برای سرمای آب هایش میآلکس ایستاد. آب از لب

 است یا به خاطر فشاری که تازه تحمل کرده بود. به طرف فیونا رفت و به او کمک کرد بایستد.

 «خوب هستی؟» پرسید: 

رد و آلکس دست دراز کرد تا او را نگه دارد. فیونا خوکرد. تلوتلو میفیونا به طرز عجیبی به او نگاه می« بله.»

 «متشکرم.»گفت: 

 «مهم نیست.»

کاری که آنجا کردی... »هایش کنار زد. ها را از چشمفیونا دست او را گرفت. موهایش را عقب برد و آن« نه.»

ای اینکه تو فقط بر –کردم قدر بدجنس بودم. خیال میالعاده بود. آلکس، متأسفم تمام هفته با تو آنفوق

ات اشتباه کردم تو فقط یک موجود حقیری. اما دربارهفکر می –برای امور خیریه و این چیزها اینجا بودی 

حاال »فیونا به طرف او آمد و گفت: « مانیم.دانم ما دوست هم میکردم. تو واقعاً خیلی خوبی. و حاال میمی

 س از او دور شد و برگشت.آلک« توانیم با هم دوست باشیم.اگر بخواهی می

 «دهم با اسبت دوست باشم.متشکرم، فیونا. اما راستش را بخواهی ترجیح می»گفت: 
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 7فصل 

 ی مخصوصنسخه

برای چهار سرنشین  R44هلیکوپتر قبل از فرود آمدن دو بار باالی هاور استاک هال چرخید. یک رابینسون 

داخل آن بود. سر دیوید فرند از لندن برگشته بود و او و زنش  –خلبان  –بود، ساخت آمریکا. فقط یک نفر 

ها شروع در بیرون، فرود آمدن آن را در مقابل خانه تماشا کردند. سر و صدای موتور قطع شد و حرکت پروانه

 کرد به کُند شدن. درِ کابین باز شد و خلبان، با لباسِ پروازِ سرهم چرمی، کاسکت و عینک پرواز، بیرون آمد.

خیر. من خانم استلن بوش از صبح به»ها آمد. گفت: خلبان که یک دستش را دراز کرده بود، به طرف آن

 «آکادمی هستم.

اگر سر دیوید و لیدی کارولین بار اول از دیدن آلکس جا خورده بودند، ظاهر این کسی که خودش را دستیار 

شما خودتان »لین کسی بود که به خود آمد. نامید، باعث شد سرجایشان خشک شوند. سر دیوید اومدیر می

 «هلیکوپتر را هدایت کردید؟

چرخید مجبور های هلیکوپتر که هنوز داشت میخانم استلن بوش به خاطر صدای پروانه« بله، مجوز دارم.»

 بود فریاد بزند.

 «دوست دارید بیایید تو؟ شاید کمی چای میل داشته باشد؟»لیدی کارولین پرسید: 

را به داخل خانه و به اتاق نشیمن راهنمایی کرد، جایی که خانم استلن بوش با پاهای باز از هم و  هااو آن

 کاسکتش کنارش، روی کاناپه نشست. چای با سینی آورده شد.

آنکه منتظر جواب شود، دست در جیب کرد بی« شوید سیگار بکشم؟ناراحت نمی»خانم استلن بوش پرسید: 

ی زیبایی دارید. سر دیوید، چه خانه»بیرون آورد. یکی را روشن کرد و کشید.  و یک پاکتِ کوچک سیگار

 «شود بپرسم، آلکس کجاست؟ای چیده شده! و میباید بگویم، به سبک دوران جورج است، اما با چه سلیقه
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 «رفت کمی قدم بزند.»سر دیوید گفت: 

ام شنیده»لین ریخته بود برداشت. لبخند زد و فنجان چای را که لیدی کارو« شاید کمی عصبی است.»

 «آلکس خیلی موجب نگرانی شما بوده.

ی بعد، او برای خانم داد. در چند دقیقههایش هیچ چیزی نشان نمیسر دیوید فرند سر تکان داد. چشم

ی آلکس حرف زد و اینکه به شکلی از ایتون اخراج شد و چطور از کنترل او خارج شده استلن بوش درباره

 گرفت.ها در سکوت گوش داد و گاه و بیگاه بازوی شوهرش را میی اینیدی کارلوین به همهاست. ل

-تر هم داریم و او بیرسد. ما یک دختر بزرگدر مورد او دیگر عقلم به جایی نمی»سر دیوید در پایان گفت:  

دهد. سر و نشان نمی کند. به هیچ چیز عالقهزند. مطالعه نمینقص است. اما آلکس؟ او در خانه پرسه می

-وضعش... خوب، خودتان خواهید دید. آکادمی  پو آن بالن آخرین راه حلِ ماست، خانم استلن بوش. ما بی

 «صبرانه امیدواریم شما بتوانید به وضع او سر و سامانی بدهید.

نم شما مطمئ»دستیار مدیر با سیگارش به هوا ضربه زد و ردی خاکستری باقی گذاشت. با چاپلوسی گفت: 

آورد. ها دل آدم را به درد میی رفتار آنهای امروزی! نحوهنظیر هستید، سر دیوید. اما این بچهیک پدر بی

دانید، آکادمی در یازده طور که اطمینان دارم میاید. همانشما با آمدن به سراغ ما کار درستی انجام داده

 «سال گذشته موفقیت چشمگیری داشته.

 «کنید؟شما دقیقا چه کار می»سید: لیدی کارولین پر

اما »اش تکان داد. های زن برق زد و خاکستر سیگار را در نعلبکیچشم« های خودمان را داریم.ما روش»

بریم. نگران نباشید! وقتی او به خانه ی مشکالت آلکس را از بین میتوانم به شما اطمینان بدهم، همهمی

 «د!بیاید، کامالً پسر دیگری خواهد بو

 

کرد. فرود آمدن ای حدود یک کیلومتر دورتر از خانه عبور میدر این میان، آلکس داشت از عرض مزرعه

دانست نوبت او رسیده. اما هنوز برای رفتن آمادگی نداشت. خانم جونز شب قبل هلیکوپتر را دیده بود و می
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فرستاد که ممکن بود قلمرو ایی نمیبه او تلفن کرده بود. یک بار دیگر، ام.آی.شش او را دست خالی به ج

 دشمن باشد.

آمد. ماشین کمی کرد و به طرفش میها را قطع میغرید و سبزهاو ماشین درو را نگاه کرد که آهسته می

قدر چاق بود که مجبور شد به دشواری. آن –دورتر تکانی خورد، ایستاد و در اتاقک باز شد. مردی بیرون آمد 

هایش و سرش. مرد یک ی بدن، عاقبت شکمش، شانهون بیاورد، اول باسنش، بعد بقیهخودش را با فشار بیر

لباسی روستایی. اما حتی اگر یک کاله حصیری و  –پیراهن چهارخانه و لباس کار سرهم آبی پوشیده بود 

 ر کند.توانست او را در حال کاشتن چیزی تصوهایش داشت، آلکس اصالً نمیای از ذرت هم بین دندانباریکه

 «سالم، رفیق قدیمی!»مرد به او لبخند زد. گفت: 

 «سالم، آقای اسمیترز.»آلکس جواب داد: 

اش کرد. او ابزارهای مختلفی را ساخته بود که آلکس در مأموریت قبلیاسمیترز برای ام.آی.شش کار می

 مورد استفاده قرار داده بود. 

در مورد پوشش من نظرت چیست؟ »چشمکی زد. « بینم!خیلی خوشحالم دوباره تو را می»زده گفت: هیجان

 «ی روستا حل شوم.به من گفتند در منظره

 «ماشین درو فکر خوبی بود. فقط حاال اول بهار است. محصولی برای درو کردن وجود ندارد.»آلکس گفت: 

ون نیستم، مأمور به این فکر نکرده بودم! مشکل این است، من واقعاً مأمور بیر»اسمیترز با خوشحالی گفت: 

توانم دوباره با تو کار کنم، آلکس. و به هر حال خیلی خوشحالم می»او به آلکس نگاه کرد و خندید. « بیرون!

تر کنندهکند. خیلی سرگرمها کار نمیریز و وسیله برایت سر هم کنم. همیشه که آدم با نوجوانمقداری خرده

 «هاست!از بزرگسال

 «بار کمی پیچیده است.در واقع، این»و چمدانی را بیرون کشید. ادامه داد:  دستش را داخل اتاقک برد

 «بوی نینتندوی دیگر دارید؟یک گیم»آلکس پرسید: 
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-ها خودشان لپبوی یا اصالً کامپیوتر داشته باشی یا چنین کاری کنیم. آندهد گیمنه. مدرسه اجازه نمی»

تاپ جا بدهم. اما بفرمایید! حاال، بیا وسیله داخل لپتوانستم یک دوجین دهند. من میها را میتاپ

 «ببینیم...

اند آن باال در  پو آن بالن هنوز یک عالمه برف است، پس به این احتیاج به من گفته»کیف را باز کرد. 

 «خواهی داشت.

 این چیزی بود که اسمیترز در دست داشت.« لباس اسکی.»آلکس گفت: 

این عینک »عینک سبزی را بیرون کشید. « طور ضدّ گلوله است.ر خوب و همینبله. اما این یک عایق بسیا»

ها در واقع مادون قرمز هستند. در قاب عینک یک اسکی است. اما اگر اتفاقاً بخواهی شب جایی بروی، آن

 «توانی ببینی، حتی اگر ماه نباشد.متر را میباطری پنهان شده. فقط کلیدش را فشار بدهی تا حدود بیست

حاال، یک پسر به سن و سال تو چه چیز دیگری با خودش »اسمیترز برای سومین بار دست در کیف کرد. 

های تهیه شده هم دیی سیهمه –خواهد داشت؟ خوشبختانه، اجازه داری دیسکمن سونی داشته باشی 

 او ماشین را به دست آلکس داد.« کالسیک هستند.

توانم به موسیقی گوش کنند، میشب به من تیراندازی مید نیمهبنابراین وقتی مردم دارن»آلکس گفت: 

 «کنم.

 اسمیترز دیسک را باال نگه داشت.« دقیقاً. بتهوون را نگذار!»

-دی از الماس است. تقریباً هرچیزی را میی این سیکند. لبهی برقی تبدیل میدیسکمن، آن را به یک اره»

ی وحشت هم هست که خورد. در ضمن یک دگمهباشی به درد میبُرد. اگر برای بیرون رفتن عجله داشته 

ی به سرعت جلو ام. اگر اوضاع خراب شد و به کمک احتیاج داشتی، فقط یه بار دگمهمن درستش کرده

گیرد. و بعد ما به سرعت تو را بیرون ی ما آن را میفرستد که ماهوارهرفتن را فشار بده. این کار، سیگنالی می

 «آوریم!می

 اما معلوم بود ناامید شده. « متشکرم، آقای اسمیترز.»آلکس گفت: 
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توانی آن را داشته باشی. اسلحه ممنوع! دانی نمیخواهی. اما میدانم تو چه میمی»اسمیترز فهمید. گفت: 

 «کند تو خیلی جوانی.ناپذیر است. تصور میآقای بالنت انعطاف

 «البته برای کشته شدن خیلی جوان نیستم.»

شود گفت یک مقدار وسایل دفاعی... سرهم کردم. این فقط بله، خوب. در این مورد کمی فکر کردم و می»

 «فهمی که. مطمئن نیستم آقای بالنت آن را تأیید کند.ماند، میبین من و تو می

 ی میخیِ طالیی در کف دستش بود؛ شکلی شبیه الماس در وسطیک دستش را جلو آورد. دو قطعه گوشواره

ی کلفتی احاطه شده بود. رسید و با حاشیهداشتنش در عقب. گوشواره کوچک به نظر میای برای نگهو گیره

ام. بعد از آنکه این را ای. برای همین این را درست کردهها به من گفتند گوشَت را سوراخ کردهان»گفت: 

 «کند.را فعال می ی گوشواره آنگوشَت کردی خیلی مراقب باش. کنار هم گذاشتن دو تکه

 «کند؟چه چیزی آن را فعال می»آلکس با تردید نگاه کرد. 

این گوشواره یک ابزار انفجاری کوچک، اما خیلی قوی است. جدا کردن دو تکه از هم دوباره آن را از کار »

-اد مییا باید اضافه کنم در هر کس که بخواهی، سوراخی ایج –اندازد. تا ده بشمار و این در هر چیز می

 «کند.

 «البته تا وقتی گوش مرا منفجر نکرده.»آلکس زیر لب گفت: 

از این یکی  –خطر است. و در آخر نه،نه. تا وقتی دو تکه از هم جدا باشد کامالً بی»اسمیترز لبخند زد: 

رود داشته باشد، خیلی راضی هستم. این همان چیزی است که انتظار داری هر پسر جوانی که به مدرسه می

 ی گالینگورو کتابی را بیرون آورد. آلکس آن را گرفت. یک نسخه« ام.و من آن را مخصوصاً برای تو خریده

 «ام.متشکرم. اما قبالً این را خوانده»بود. گفت:  هری پاتر و تاالر اسرار

ده کننی آن کار گذاشته شده و در مخزنش یک تیر بیهوشای در شیرازهی خاصی است. اسلحهاین نسخه»

ی کتاب اسم نویسنده را فشار بده. یک بزرگسال را در عرض قرار دارد. فقط آن را هدف بگیر و روی شیرازه

 «کند.تر از پنج دقیقه بیهوش میکم
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ای به نظر رسید موقع رد شدن از در گیر افتاده، اما آلکس لبخند زد. اسمیترز از ماشین درو باال رفت. لحظه

موفق باشی، رفیق قدیمی. یکپارچه برگرد! من واقعاً دوست دارم تو دور »ر کرد. گفت: بعد با غرولند از در عبو

 «و برم باشی!

 

 وقت رفتن بود.

در دست کنار والدینش ایستاده بود. اوا  هری پاترچمدان آلکس را در هلیکوپتر گذاشته بودند و او کتاب 

دیدن ظاهر او یکه خورد و اول سعی کرد این را  های هلیکوپتر منتظر بود. آلکس ازاستلن بوش در زیر پروانه

پنهان کند. اما بعد راحت شد. مجبور نبود مؤدب باشد. آلکس رایدر شاید مؤدب بود، اما آلکس فرند سر 

کند. حاال با تحقیر به او نگاهی انداخت و وقتی داشت داد که این زن چه فکری میسوزنی به این اهمیت نمی

 کند.کرد، متوجه شد او دارد با دقت نگاهش میحافظی میی فرند خدابا خانواده

نویسی و خوب بودن خداحافظ، آلکس. برای ما نامه می»یک بار دیگر، سر فرند نقشش را بازی کرد. گفت: 

 «دهی؟حالت را به ما خبر می

 «خواهید.اگر شما می»آلکس گفت: 

شده باشد، خودش را از او کنار کشید. باید اعتراف  لیدی کارولین جلو آمد و او را بوسید. آلکس انگار ناراحت

خانم استلن بوش برای رفتن عجله داشت. به « بیا، آلکس.»رسید. کرد لیدی کارولین واقعاً غمگین به نظر می

 گیری باید در پاریس توقف کنند.او گفت برای سوخت

کس بعد از ماجرای تونل با او حرف آمد. آلها میو بعد فیونا پیدا شد؛ داشت از آن طرف چمن به طرف آن

دانست فیونا هرگز او را نخواهد نزده بود. او هم با آلکس حرف نزده بود. آلکس او را از خود رانده بود و می

بخشید. آن روز صبح برای صبحانه نیامده بود و آلکس فکر کرده بود تا وقتی او برود، خودش را نشان نخواهد 

 کرد؟داد. پس حاال اینجا چه می

های او ی ناجوانمرانه. این را در چشمآخرین ضربه –ناگهان آلکس فهمید. آمده بود تا دردسر دست کند 

 آمد.شده جلو میهای مشتطور عصبانی و با دستی راه رفتنش که آندید و در نحوهمی
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ه بود این موضوع با زنی دانست او جاسوس است. اما احتماالً به دلیلی آنجا بود و احتماالً حدس زدفیونا نمی

خواست که از  پو آن بالن آمده ارتباط دارد. بنابراین تصمیم گرفته بود بیاید و کار او را خراب کند. شاید می

خواست به خانم استلن بوش بگوید او در واقع برادرش نیست. در هر صورت، چیزهایی بپرسد. شاید می

ها و ود، به پایان خواهد رسید. تمام به خاطر سپردن پروندهدانست مأموریتش قبل از آنکه شروع شآلکس می

 ی وقتی که با این خانواده گذرانده بود به هیچ تبدیل شد.همه

 «فیونا!»سر دیوید زیر لب گفت: 

 گیری آلکس رسیده بود.هایش نگران بود. او هم به همان نتیجهچشم

 «اید؟شما برای آلکس به اینجا آمده»پرسید: فیونا به او اعتنا نکرد. مستقیماً از خانم استلن بوش 

 «بله، عزیزم.»

 «کنم باید چیزی را بدانید.خوب، خیال می»

ی کتاب را توانست بکند. کتاب را بلند کرد و آن را به طرف فیونا گرفت، بعد شیرازهآلکس فقط یک کار می

نگش به کلی پرید. روی زمین مچاله یکبار، محکم فشار داد. فیونا دستش را روی کنارِ ساق پایش گذاشت. ر

 شد. 

لیدی کارولین به طرف او دوید. خانم استلن بوش گیج شده بود. آلکس به طرف او برگشت، صورتش چیزی 

 «شود.خواهرم است. خیلی احساساتی می»داد. گفت: نشان نمی

تر د که کوچک و کوچکدو دقیقه بعد هلیکوپتر بلند شده بود. آلکس از پنجره به هاوراستاک هال نگاه کر

-ها خم شده بود و چشمها ناپدید شد. به خانم استلن بوش نگاه کرد که روی کنترلشد و بعد پشت سر آن

تر نشست و گذاشت آسمان رو به تاریکی او را با خود هایش زیر عینک پرواز پنهان بود. روی صندلی راحت

 ی او. آلکس به حال خود بود.طور تنها اسلحههمینهای روستایی رفته بود؛ ببرد. بعد ابرها آمدند. بخش
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 13ی اتاق شماره

ای ابر سنگین در رسید و برج ایفل با تودهبارید. شهر خسته و ناامید به نظر میدر پاریس باران سنگینی می

کی که نقاشی های کوچبار کیوسککس ننشسته بود و برای اولینها هیچنبرد بود. پشت میزهای بیرون کافه

-هایشان برمیگرفتند که داشتند با عجله به هتلفروختند، مورد توجه جهانگرانی قرار نمیپستال میو کارت

داد. ها و دفترها خالی بود، اما شهر اهمیتی نمیرسید. مغازهگشتند. ساعت پنج عصر بود و شب داشت می

 خواست تنها بماند.فقط می

ها انتظار در فرودگاه شارل دو گل فرود آمده بود و اتومبیلی برای بردن آن ای خصوصیهلیکوپتر در منطقه

کشید. آلکس در طول پرواز هیچ چیز نگفته بود و حاال تنها روی صندلی عقب نشسته بود و عبور سریع می

االی ای دو طرفه که به طرف سطح آب و بآور در جادهکرد. داشتند با سرعتی حیرتها را تماشا میساختمان

کردند. در جاده از کنار نوتردام رد شدند. بعد پیچیدند ی سن عبور میکرد، از کنار رودخانهآن شیب پیدا می

روها با هایی گذشتند که برای گرفتن فضای پیادهها و بوتیکو در راه از یک رشته خیابان فرعی با رستوران

 کردند. هم مبارزه می

 «مارا.»خانم استلن بوش گفت: 

-ی مارا اقامت کرده بود و میکس وانمود کرد برایش اصالً جالب نیست. در واقع، او قبالً یک بار در منطقهآل

 های پاریس است.ترین بخشقیمتترین و گراندانست آنجا یکی از شیک

اتومبیل به میدان وسیعی پیچید و توقف کرد. آلکس از پنجره به بیرون نگاهی نداخت. از چهار طرف در 

ها معروف است، محاصره شده بود. اما میدان را یک خاطر آنهای بلند و کالسیکی که پاریس بهن خانهمیا

های تیره که اجازه هایی با شیشههتل مدرن از شکل انداخته بود. ساختمانی سفید و مستطیل بود، با پنجره

، با حروف طالیی باالی مونددوداد داخل دیده شود. چهار طبقه بود، با یک سقف صاف و اسم آن هتل نمی
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ها را به قصد ی فضایی در میدان فرود آمده و چندتایی از ساختماندر اصلی نوشته شده بود. اگر یک سفینه

 رسید.تر به نظر نمیمعنیاینکه برای خودش جا باز کند خراب کرده بود، از آن بی

 «کنیم. هتل مال آکادمی است.اینجا اقامت می»خانم استلن گفت: 

هایشان را از صندوق عقب بیرون آورده بود. آلکس به دنبال دستیارِ مدیر به طرف ورودی رفت. راننده چمدان

هویت بود؛ مرمر ها را به داخل راه بدهد. ورودی سرد و بیدر کنار رفت و به طور اتوماتیک باز شد تا آن

ای گذاشته بودند. یک میز پذیرش وشهی کارها گها با تک گیاهی در گلدان که بعد از همهسفید و آینه

کوچک داشت با مسئول پذیرش بدون لبخندی با کت و شلوار تیره و عینک، یک کامپیوتر و یک ردیف 

 ها را شمرد. پانزده تا بود. احتماالً هتل پانزده اتاق داشت.صندوق. آلکس آن

آلکس را نادیده گرفت. او که هنوز مسئول پذیرش سرش را اندکی تکان داد. « بونسوار، مادام استلن بوش.»

 «امیدوارم موقع آمدن از انگلستان سفر راحتی کرده باشید.»زد، ادامه داد: به فرانسه حرف می

زد. به خودش زحمت توجه خیره ماند، انگار یک کلمه را نفهمیده. آلکس فرند فرانسه حرف نمیآلکس بی

اش تقریباً همان وقت که به انگلیسی حرف زد، برادرزاده یادگیری نداده بود. اما یان رایدر سعی کرده بود

 حرف زدن به فرانسه را هم یاد بگیرد. گذشته از آن به همان خوبی هم آلمانی و اسپانیایی را آموخته بود.

ها نخواست امضا کنند. کارت اعتباری هم مسئول پذیرش دو کلید را پایین گذاشت. از هیچ کدام از آن

ها ها هم صورت حسابی در کار نبود. او یکی از کلیدمالک هتل بود؛ بنابراین موقع رفتن آننخواست. مدرسه، 

 را به آلکس داد.

 زد.حاال به انگلیسی حرف می« امیدوارم خرافاتی نباشید.»گفت: 

 «نه.»آلکس جواب داد: 

مسئول پذیرش « بود. ی اول. مطمئنم به نظر شما کامالً مناسب خواهدی سیزده است. در طبقهاتاق شماره»

 لبخند زد. 
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هتل خودش رستوران دارد. ما باید امشب اینجا غذا بخوریم. »خانم استلن بوش کلیدش را گرفت. گفت: 

خواهیم در باران بیرون برویم. به هر حال، غذای اینجا عالی است. تو غذای فرانسوی دوست داری، نمی

 «آلکس؟

 «نه زیاد.»آلکس گفت: 

خواهی بعد از سفرت شست و شویی کنیم که خوشت بیاید. نمیچیزی پیدا می خوب، مطمئن هستم»

خوریم. یک ساعت و نیم بعد. این کار به ما فرصت ما ساعت هفت شام می»او به ساعتش نگاهی کرد. « کنی؟

ها رسمی تری برای شما پیشنهاد کنم؟ فرانسویهای شیکدهد با هم حرف بزنیم. شاید، بتوانم، لباسمی

ای. من پنج تو غیر رسمی بودن را کمی از حد گذرانده –مرا به خاطر گفتن این ببخش، عزیزم  –تند، اما هس

 «دقیقه به هفت تلفن خواهم کرد. امیدوارم اتاقت خوب باشد.

آوری شد که به طرز حیرتی سیزده در انتهای راهرویی دراز و باریک بود. درِ آن به فضایی باز میاتاق شماره

انداز داشت. آنجا یک تخت دونفره با یک روتختی سیاه و سفید، یک تلویزیون بود و رو به میدان چشموسیع 

های آلکس را بار، یک میز تحریر و روی دیوار، یک جفت عکس قاب کرده از پاریس. باربری چمدانو مینی

و روی تخت نشست. فکر هایش را بیرون آورد و پرت کرد باال آورده بود، و به محض رفتن او، آلکس کفش

گیری کند، اما برای اینکار اقامت شبانه الزم نبود. دانست هلیکوپتر باید سوختکرد چرا به اینجا آمده. می

 چرا یکراست به طرف مدرسه پرواز نکردند؟

و یک دوش  –باز هم شیشه و مرمر سفید  –تر از یک ساعت وقت مرده داشت. اول به حمام رفت بیش

بعد، پیچیده در حوله، به اتاق برگشت و تلویزیون را روشن کرد. آلکس فرند خیلی تلویزیون  طوالنی گرفت.

های فرانسوی را رد کرد و روی ام.تی.وی کرد. برای انتخاب، سی کانال تلویزیونی بود. آلکس کانالتماشا می

شد دوربینی سادگی می ی بزرگی بود که بهمتوقف شد. حدس زد شاید تحت نظر باشد. کنار میز تحریر آینه

بار را باز کرد و برای ها موضوعی برای فکر کردن ندهد؟ مینیرا پشت آن مخفی کرد. خوب، چرا به آن

خودش یک لیوان جین ریخت. بعد به حمام رفت، بطری را از آب پر کرد و آن را دوباره در یخچال گذاشت. 

فهمید با وجود او حسابی گرفتار کرد، میمینوشیدن الکل و دزدی! اگر خانم استلن بوش داشت تماشا 

 خواهد بود.
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نوشد. بعد لیوان را به حمام برد ی بعد را به تماشای تلویزیون گذراند و تظاهر کرد دارد جین میچهل دقیقه

طور که به گفته و در دستشویی ریخت، گذاشت مایع آن در راه آب بریزد. وقت لباس پوشیدن بود. باید همان

پوشید؟ آخر، حدّ وسط را انتخاب کرد. یک پیراهن های خیلی شیکی میکرد و لباسرفتار میشده بود 

 پوشید، اما همان شلوار جین را به پا کرد. یک لحظه بعد، تلفن زنگ زد. تلفن به او برای شام.

ها برای و آینهخانم استلن بوش در رستوران، اتاقی بدون هوا در زیرزمین، منتظر او بود. از نورپردازی مالیم 

تر نشان دادن آنجا استفاده شده بود، اما هنوز آخرین محلی بود که آلکس ممکن بود انتخاب کند. بزرگ

خوردند توانست در هر جایی باشد، در هر بخشی از دنیا. آنجا دو نفر دیگر هم داشتند شام میرستورانی می

تنها بودند. خانم استلن بوش پیراهن شب سیاهی  هاناما به جز آ –داد تاجر باشند ظاهرشان نشان می –

ای انداخته بود که عتیقه به نظر های سیاه و نقرهاش پَر داشت و گردنبندی از دانهپوشیده بود که روی یقه

 کشید.رسد. داشت سیگار مینظر میتر بهپوشد، زشتتر لباس میرسید. آلکس فکر کرد او هرچه شیکمی

 «استراحت کردی؟ یا تلویزیون نگاه کردی؟»گار را به هوا داد. دود سی« آه، آلکـس!»

 آلکس چیزی نگفت. نشست و فهرست غذا را باز کرد، بعد وقتی که دید تمامش به فرانسه است، آن را بست.

باید بگذاری من برایت سفارش بدهم کمی سوپ برای اول کار طور است؟ و بعد استیک. من هنوز پسری را »

 «ستیک دوست نداشته باشد.ام که اندیده

 ها خوانده بود.این را در یکی از پرونده« خوار است.پسرعمویم اولیور گیاه»آلکس گفت: 

داند چه چیزی را از پس نمی»دانسته. گفت: دستیار مدیر طوری سر تکان داد که انگار این را از قبل می

 «دهد.دست می

چه چیزی »استلن بوش به فرانسه دستور غذا داد. پرسید: پریده جلو آمد و خانم پیشخدمتی با صورت رنگ

 «نوشی؟می

 «خواهم.کو کا می»

ام. اما، البته، تو باید اش را دوست نداشتهام. هرگز مزهطور فکر کردهآور، همیشه اینیک نوشیدنی چندش»

 «خواهی بخوری.هرچه می
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شامپاین آورد. آلکس روی سطح آمدن  پیشخدمت برای آلکس یک کو کا و برای خانم استلن بوش یک جام

 رنگ.ها را در لیوان تماشا کرد، مال خودش سیاه، مال خانم استلن بوش طالیی کمحباب

 «سانته.»خانم استلن بوش گفت: 

 «ببخشید؟»

 «ی فرانسوی است به معنی سالمت.این کلمه»

 «اوه، به سالمتی!»

توانست یکراست درون او را انگار می –ه شده بود های زن به او دوختای سکوت برقرار داشت. چشملحظه

 «پس، تو در ایتون بودی.»ببیند. ظاهرا بدون منظور گفت: 

 آلکس ناگهان جبهه گرفت.« درست است.»

 «در کدام خانه بودی؟»

 بود. آلکس پرونده را به دقت خوانده بود. های مدرسهاین اسم واقعی یکی از خانه« هوپ گاردن.»

کنم یک پادشاه بود. درست وسط ورودی اصلی ای را به یاد دارم. فکر میبه ایتون رفتم. مجسمهمن یک بار »

 «بود...

یا این فقط یک دوراندیشی بود،  –کرد. آلکس از این مطمئن بود. به او شک کرده بود داشت او را امتحان می

ی او در حیاط کالج است. او گویید. مجسمههنری شیشم را می»کرد؟ آلکس گفت: کاری که او همیشه می

 «گذار ایتون است.بنیان

 «اما تو آنجا را دوست نداشتی.»

 «نه.»

 «چرا؟»
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ی معلم را به کار نبرد. در ایتون، آلکس مواظب بود کلمه« ها را.ها را دوست نداشتم و مدرسمن یونیفروم»

خواست یک کمی با لحن ش میلبخندی زد. اگر خانم استلن بوگفتند. با خودش نیمها مدرس میبه آن

ات کند یا مقررات را هم دوست نداشتم. اینکه رئیس جریمه»داد. ایتون حرف بزند، به او این فرصت را می

کننده بخوانی. من همیشه مشروط بودم و گزارشم داده شده بود و جریمه بودم. دیوها، های خستهکتاب

 «آور بودند.مالل

 «نفهمیدم.اش را هم متأسفانه یک کلمه»

 «ها هستند. مشروط شدن وقتی است که درسَت خوب نیست و...دیوها درس»آلکس توضیح داد: 

 «برای همین کتابخانه را آتش زدی؟»با سیگارش خطی کشید. « بسیار خوب!»

 «ها رو دوست ندارم.نه. علتش این بود که کتاب»آلکس گفت: 

شناور بود. قاشقش را برداشت و با تردید به آن غذای اول رسید. سوپ آلکس زرد بود و چیزی در آن 

 «این چیست؟»سیخونکی زد. پرسید: 

 «سوپ دومول.»

 آلکس مبهوت به او نگاه کرد.

 «سوپ صدف. امیدوارم آن را دوست داشته باشی.»

 «دهم.فرنگی هاینز را ترجیح میمن گوجه»آلکس گفت: 

آلود را چند لقمه خورد، بعد کمی پخته. آلکس گوشت خونها را که آوردند، کامالً فرانسوی بود؛ فقط استیک

ی آلپ زمینی برداشت و خورد. خانم استلن بوش با او دربارهکار و چنگالش را زمین گذاشت و با دست سیب

حوصله به نظر ی دیدارهایش از شهرهای مختلف اروپا حرف زد. بیی اسکی کردن و دربارهفرانسه، درباره

کرد. یک جرعه کوکا خورد، به امید اینکه حوصله بود. و داشت احساس خستگی میو بیآمدن آسان بود. ا

 کشد.رسید تمام شب طول مینظر میی غذا بهی سرد او را بیدار نگه دارد. وعدهنوشابه

 آمد و تمام شد. آلکس قهوه را رد کرد.  –بستنی با سس شکالت  –ها پودینگ اما عاقبت
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سیگار دیگری روشن کرده بود. دود سیگار دور سر خانم « رسی.خسته به نظر می» خانم استلن بوش گفت:

 «خواهی بخوابی؟می»رود. استلن بوش پیچید و باعث شد آلکس احساس کند سرش گیج می

 «بله.»

 «ما مجبور نیستیم تا فردا ظهر برویم. تو وقت خواهی داشت لوور را ببینی، اگر دلت بخواهد.»

 «برد.ام را سر میدر واقع، نقاشی حوصله»ن داد. آلکس سرش را تکا

 «راستی؟ چقدر بد!»

ی کوکا روی رومیزی نو و سفید ریخت. چه مشکلی پیدا کرده آلکس ایستاد. دستش به لیوان خورد، بقیه

 بود؟ ناگهان به شدت خسته بود.

های به قِ توجه اندکی در چشمکرد. برداشت با دقت به او نگاه می« خواهی با تو بیایم؟آلکس، می»زن گفت: 

 شد.اش، دیده میحالت عادی مرده

 «خیر.شب به»آلکس راه افتاد. « نه. مشکلی ندارم.»

ها باال شود. از پلهکرد خفه میها کار دشواری بود. خواست از آسانسور استفاده کند. فکر میباال رفتن از پله

، تلوتلوخوران از راهرو گذشت و هر طور بود کلید را در کردهایش با سنگینی به دیوار تکیه میرفت، شانه

چرخید. جریان چه بود؟ بیش از حدی که قرار بود با جین قفل کرد. وقتی عاقبت وارد شد، اتاق داشت می

 مست شده بود یا اینکه او را...؟

لخی روی زبانش بود. آلکس آب دهانش را قورت داد. به او دارو داده بودند. در کوکا چیزی بوده. هنوز نوعی ت

بین او و تختش فقط سه قدم فاصله بود، اما مثل اینکه تخت یک مایل دورتر باشد. پاهایش دیگر از او 

-کرد. بدنش جلو افتاد، دستکرد. فقط برای بلند کردن یک پا باید تمام نیرویش را استفاده میاطاعت نمی

هایش با تخت ی کافی جلو بکشد. سینه و شانهازههایش را دراز کرد. هرطور بود توانست خودش را به اند

چرخید، تندتر و تندتر. سعی کرد بایستد، سعی کرد برخورد کرد و در تشک فرو رفت. اتاق داشت دور او می

 هایش بسته شد. سپاسگزارانه، گذاشت تاریکی او را فرا بگیرد.اما نتوانست. چشم –حرف بزند 
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 آمد و اتاق شروع به تغییر کرد.ی بعد، صدای تلق آرامی سی دقیقه

ی پاریس دارند از شدهبار و عکس قابدید میز تحریر، مینیهایش را باز کند، میتوانست چشماگر آلکس می

کرد. کف اتاق داشت با رسید. اما در واقع دیوارها حرکت نمیطور به نظرش میروند. یا ایندیوار باال می

برد. با خود به اعماق هتل می –یا آلکس روی آن  –رفت و تخت را می های هیدرولیک مخفی پاییندستگاه

تر از متر در زیرِ زمین و پایینمتر به سانتیتمام اتاق چیزی نبود به جز یک آسانسور عظیم که داشت سانتی

آن باال  ها راها و تابلوهای فلزی بود. آلکس کاغذ دیواری، چراغرفت. حاال دیگر دیوارها، ورقهآن فرو می

ی فلزی باشد که ی هوا با چهار میلهتوانست یک چاهِ تهویهرفت که میگذاشته بود. داشت در چیزی فرو می

 کرد. صدای تلق آرامی دیگری شنیده شد. او رسیده بود.او را به انتهای مسیر هدایت می

مه سو در اطراف او جمع شده تخت در مرکز یک کلینیک براق زیرزمینی قرار گرفته بود. ابزارهای علمی از ه

ی ایکس. آنجا وسایلی به هر شکل و هر دیجیتال، ویدئو، مادون قرمز و اشعه –بود. تعدادی دوربین بود 

 شد شناخت.ها را نمیاندازه وجود داشت و بسیاری از آن

ی یک میز رسید که روپیچ خورده از هر ماشین بیرون آمده و به تعدادی کامپیوتر میی درهمی سیمتوده

ای در دیوار تعبیه شده زد. در طرف دیگر، پنجرهکرد و چشمک میکار بلند، کنار یکی از دیوارها، وزوزو می

لرزید. نفسش به شکل ابر ی مطبوع داشت. اگر آلکس بیدار بود، شاید از سرما به خود میبود. اتاق تهویه

 ماند.رنگی باالی دهانش معلق میسفید کم

کت سفیدی به تن داشت، منتظر بود او را تحویل بگیرد. تقریباً چهل ساله بود، با موی زرد و مردی فربه که 

آلود و گردنی های پفشد، و گونهای که داشت به سرعت در میانسالی غرق میزده و عقب رفته و چهرهروغن

های سفید به تن ها هم کتکلفت و چاق. مرد عینک و سبیلی کوچک داشت. دو دستیار کنارش بودند. آن

 روح بود.هایشان بیداشتند. چهره

یا  –ی سبزیجات است کردند که انگار کیسهآن سه نفر فوراً کار را شروع کردند. با آلکس طوری رفتار می

هایش را بیرون آوردند. بعد شروع کردند به عکس گرفتن از او، اول با او را بلند کردند و تمام لباس –جسد 

کم صد عکس گرفتند. های پاهایش شروع کردند، بعد به طرف باال رفتند، دست. از پنجهیک دوربین عادی

ها در متر از بدنش از بررسی آنچرخید. حتی یک سانتیزد و فیلم به طور اتوماتیک به جلو میفالش برق می
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کامل دیدن پشت  ای از موهایش را چیدند و درون پاکتی پالستیکی ریختند. برای به طورامان نماند. حلقه

هایش قالب گرفتند، یک تکه بتونه به درون دهانش چشمش از یک اپتالموسکوپ استفاده شد. از دندان

ی چپش، جای اش را حرکت دادند. عالمت مادرزاد روی شانهلغزاندند و برای اینکه آن را گاز بزند، چانه

 جوید. این هم ثبت شد.هایش را میها را به دقت ثبت کردند. آلکس ناخنها و حتی اثر انگشتزخم

اش، کمرش، قدش، دور سینه –گیری کردند عاقبت، او را روی ترازویی بزرگ و مسطح وزن و بعد اندازه

 نوشتند.شاسی میها را روی تختهگیریی اندازههمه –ها هایش و مانند اینی دستداخل پاهایش، اندازه

خورد. تنها عالمت کرد. اصالً تکان نمیز آن طرف پنجره نگاه میو در تمام مدت، خانم استلن بوش داشت ا

 رفت.سوخت و دودش به طرف باال میهایش بود. سیگار با نور سرخی میاش، سیگارِ بین لبحیات در چهره

کار کامالً »سه مرد کارشان را تمام کرده بودند. آن که موی زرد داشت، در یک میکروفن حرف زد. گفت: 

 «تمام شده.

 «نظرتان را به من بگویید، آقای باکستر.»صدای زن از یک بلندگوی مخفی منعکس شد. 

ی طبقات مرفه حرف ی انگلیسی داشت. با لهجهمردی که اسم باکستر بود، لهجه« مثل آب خوردن است.»

متوجه ای جذاب. بندی خوبی دارد. خیلی متناسب. چهرهاستخوان»زد. معلوم بود از اوضاع راضی است. می

 «شدید گوشش سوراخ شده؟ این کار را به تازگی انجام داده. در واقع، مطلب قابل عرض دیگری نیست.

 «کنید؟کی عملیات را شروع می»

 «هر وقت شما بگویید، شاگرد سابق.»

 این دو کلمه را به تندی ادا کرد..« رابیه لوُ»خانم استلن بوش به طرف دو مرد دیگر برگشت. 

ها طول کشید. های آلکس را دوباره به او پوشاندند. این کار بیش از بیرون آوردن لباسسدو دستیار لبا

های ها را یادداشت کردند. پیراهن کوییک سیلور. جورابطور که مشغول بودند، با دقت نام تمام مارکهمان

که دکتری در مورد قدر در مورد او اطالعات داشتند هایش را به تنش کردند، همانی لباسگپ. وقتی همه

 دادند.نوزادی که تازه متولد شده اطالعات دارد. همه چیز را یادداشت کرده بودند. و اطالعات را باید ارائه می
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ی هتل شروع کرد ای را فشار داد. بالفاصله، فرش، تخت و اثاثیهآقای باکستر به طرف میز کار رفت و دگمه

ناپدید شد و به باال رفتن ادامه داد. آلکس به حال خود مانده بود و ی وسایل در سقف به باال رفتن. همه

-ی سیزده میگشت، عاقبت به فضایی رسید که آن را به عنوان اتاق شمارهوقتی در چاه به طرف باال برمی

 شناخت.

 آنجا هیچ چیز نبود که نشان دهد چه اتفاقی افتاده. تمام آزمایش، به سرعت یک رؤیا، محو شده بود.
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 9فصل 

 اسم من گریف است

آکادمی پو آن بالن را یک دیوانه ساخته بود. زمانی هم به عنوان آسایشگاه مورد استفاده قرار گرفته بود. 

ی آخرین فرود شد، و فرودگاه سفید و قرمز برای پذیرفتن آن قد علم کرد، آلکس آنچه وقتی هیلکوپتر آماده

بود، به یاد آورد. عکس توی بروشور را هنرمندانه گرفته بودند. حاال که خودش ساختمان را بالنت به او گفته 

 آمیز.توانست در توصیف آن بگوید... جنوندید، فقط میرا می

هایی به هر شکل و اندازه. هیچ چیز دار سبز و پنجرههای شیبها و باروها، سقفی درهمی بود از برجتوده

ود. طراحی کلی احتماالً کامالً ساده بود؛ مرکزی به شکل دایره با دو جناح. اما یک درست به هم وصل نشده ب

ها طوری تعبیه جناح بلندتر از آن یکی بود. دو طرف با هم یکسان نبود. آکادمی چهار طبقه بود، اما پنجره

حیاط داخلی شود. یک ی دیگر آغاز میشد گفت کجا یک طبقه تمام شده و طبقهشده بود که به زحمت می

زده زده و منجمد شده بود. حتی محل فرود هلیکوپتر، بیرونای که یخهم داشت که کامالً مربع نبود، و فواره

ی فضایی با دیواری آجری برخورد کرده و در آن محل جا از سقف و زشت و بدساخت بود، انگار یک سفینه

 گرفته باشد.

من تو را پایین »های هلیکوپتر فریاد زد: میان صدای پروانهها را خاموش کرد. در خانم استلن بوش کنترل

 «آورند.هایت را بعد میبرم تا با مدیر مالقات کنی. چمدانمی

کرد همه چیز سفید روی سقف سرد بود. برفی که کوه را پوشانده بود، هنوز آب نشده بود و تا چشم کار می

 بود.

تر، آلکس زبانِ آهنی عظیمی دید که از ه بود. کمی پایینای پرشیب ساخته شدی دامنهآکادمی بر کناره

یافت. محل پرش رفت، ادامه میی کوه پایین میشد، اما بعد به طرف جایی که دامنهسطح زمین شروع می

 از آن چیزهایی که او در مسابقات زمستانی المپیک دیده بود. انتهای خمیدگی دست کم پنجاه –اسکی بود 
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ای مسطح را تشخیص بدهد که به شکل نعل طح زمین بود و آن پایین، آلکس توانست محوطهمتر باالتر از س

 آمدند.بازها باید در آن فرود میاسب ساخته بودند و اسکی

شود خودت را فقط با دو اسکی به فضایی بکشانی تا کرد چطور میبه آن خیره شده بود و داشت فکر می

کنیم. ممنوع است. حاال بیا. بیا از این سرما برویم از آن استفاده نمی»بپری که زن بازویش را گرفت. گفت: 

 «بیرون.

هایی که آن را ی پلههای باریک و مارپیچی پایین رفتند. فاصلهها رد شدند و از پلهاز دری کنار یکی از برج

با یک عالم در، اما  ها در راهروی دراز و باریکی بودندبرد با هم فرق داشت. حاال آنی همکف میبه طبقه

 بدون پنجره.

 «بینی.ها را میها. بعد آنکالس»خانم استلن بوش توضیح داد: 

ی باال آلکس در ساختمان که به طرز عجیبی ساکت بود او را دنبال کرد. سیستم گرمایی مرکزی روی درجه

ای توقف مدرنِ شیشه ها در مقابل دو لنگه درِقرار داشت و فضای داخلی آکادمی گرم و سنگین بود. آن

شد که آلکس از باال دیده بود؛ دوباره برگشتن از گرما به سرما. خانم استلن کردند که به همان حیاط باز می

زده رد شدند. حرکتی یک لحظه چشم آلکس را ای یخبوش او را از درها به بیرون هدایت کرد و از کنار فواره

ها اش نشده بود. نگهبانی روی یکی از برجیزی بود که قبالً متوجهگرفت و او به باال نگاهی انداخت. این چ

 ایستاده بود. او دوربینی دور گردنش داشت و مسلسل سبکی به یک بازویش آویخته بود.

 گذشت و از حاال عصبی شده بود.نگهبانان مسلح؟ در مدرسه؟ از حضور آلکس در آنجا فقط چند دقیقه می

ش در دیگری را برایش باز کرد و او خود را در تاالر پذیرش اصلی آکادمی دید. در خانم استلن بو« از اینجا.»

های بزرگی به پلهکرد. راهسوخت و دو اژدهای سنگی از آتش نگهبانی مییک بخاری دیواری عظیم هیزم می

-چوب شد که دست کم صدها حباب چراغ داشت. دیوارها ازرفت. تاالر با چلچراغی روشن میطرف باال می

های یکپارچه بود. فرش، ضخیم و به رنگ قرمز تیره بود. وقتی آلکس دنبال خانم استلن بوش به طرف 

کرد. تاالر با سرهای حیوانات تزیین شده بود. یک ها جفت چشم او را دنبال میرفت، دهراهروی بعدی می

ها را با تیر فکر کرد چه کسی آن انگیزتر، یک شیر. آلکسکرگدن، یک آنتلوپ، یک بوفالوی آبی، و از همه غم

 زده.
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کدام از پسرها برنخورده بود، اما از داد سفرشان تمام شده. تا آنجا آلکس به هیچبه دری رسیدند که نشان می

ها مسلسل زنان رد شدند. هر دو آنپنجره که به بیرون نگاه کرد، دو نگهبان دیگر را دید که آهسته قدم

 داشتند.

 در زد.خانم استلن بوش 

 ی افریقای جنوبی را تشخیص داد.آلکس با همین دو کلمه لهجه« بیایید تو!»

ی ساختمان، شکلی آمد. مثل بقیهها به اتاق بزرگی وارد شدند که اصالً با عقل جور در نمیدر باز شد و آن

هایی با پنجره کدام از دیوارها با هم موازی نبود. سقف حدود هفت متر ارتفاع داشت،غیرعادی داشت، هیچ

داد. اتاق مدرن بود انداز با ابهتی ارائه میهای کوه چشمکه در تمام طول آن کشیده شده بود، و از سراشیبی

تابید. اثاثیه زشت بود، اما نه به زشتی سر حیوانات دیگر روی و نور مالیمی از واحدهای پنهان در دیوارها می

بی اتاق. سه صندلی کنار بخاری دیواری کوچکی قرار داشت؛ دیوارها و پوست گورخر پهن شده روی کف چو

 ها طالیی و عتیقه بود. مردی روی آن نشسته بود. وقتی آلکس وارد شد، مرد به طرف او برگشت.یکی از آن

 «کنم بیا و بنشین.خیر، آلکس! خواهش میعصر به»گفت: 

 نم استلن بوش روی صندلی دیگر نشست.ها نشست. خااعتنا وارد اتاق شد و روی یکی از صندلیآلکس بی

 «اسم من گریف است. دکتر گریف. از مالقات با تو و حضورت در اینجا خیلی خوشحالم.»مرد ادامه داد: 

ور در پشت های شعلهآلکس به مردی که مدیر پو آن بالن بود خیره شد؛ به پوست به سفیدی کاغذ و چشم

هایش را فراموش کرد. بعد به خود اسکلت بود و یک لحظه حرفهای سرخ عینک. مثل مالقات با یک شیشه

 «جای قشنگی است.»آمد. گفت: 

هیچ نوع احساسی در صدای گریف وجود نداشت. تا آن وقت او فقط گردنش را « کنی؟طور فکر میاین»

بود. این  یک فرانسوی ساخت که مسلماً بدترین معمار دنیا 7581این ساختمان را در سال »تکان داده بود. 

 «کار تنها سفارش او بود. وقتی اولین مالکان به اینجا نقل مکان کردند، دادند او را با گلوله بزنند.

زنان عبور کردند، از پنجره به آلکس وقتی دو نگهبان دیگر قدم« هنوز چند نفر آدم مسلح اینجا هستند.»

 بیرون نگاه کرد.
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ی طور که به زودی متوجه خواهی شد، همهبه فرد است. همانپو آن بالن، منحصر »دکتر گریف توضیح داد: 

های ثروتمند و مهم هستند. ما در اینجا پسرهای امپراتورها اند از خانوادهپسرهایی که به اینجا فرستاده شده

ها تبدیل و صاحبان صنایع را داریم. پسرهایی مثل تو. در نتیجه ممکن است خیلی راحت به هدف تروریست

 «ها برای حمایت از تو اینجا هستند.نابراین نگهبانشویم. ب

آلکس حس کرد زیادی مؤدب است. وقتش رسیده بود به این مرد نشان بدهد او قرار « اید.خیلی لطف کرده»

خواستم اینجا باشم. بنابراین اگر فقط اما راستش را بخواهید خود من واقعاً نمی»است چه جور آدمی باشد. 

 «توانم به شهر برسم، شاید بتوانم با قطار بعدی به خانه بروم.ر میبه من بگویید چطو

دکتر گریف یک دستش را بلند کرد تا نگذارد آلکس حرفش را « برای رفتن به شهر هیچ راهی وجود ندارد.»

های عینک برق هایش که از پشت شیشهمانند او و به چشمقطع کند. آلکس به انگشتان بلند و اسکلت

های بدنش شکسته شده و بعد دوباره نگاه کرد. مرد طوری حرکت کرد که انگار تمام استخوان سرخی داشت،

فصل »رسید و هم جوان و انگار کامالً انسان نبود. اند. در آن واحد هم پیر به نظر میکنار هم گذاشته شده

برد و را از اینجا میاسکی تمام شده... حاال خیلی خطرناک است. فقط هلیکوپتر است و آن هم فقط وقتی ت

ای. تو از الکس تو اینجا هستی، چون والدینت رو ناامید کرده»دست دوباره پایین آمد. « که من بگویم.

 «ای...ای. با پلیس درگیری داشتهمدرسه اخراج شده

 «این لعنتی تقصیر من نبود!»آلکس اعتراض کرد: 

 «حرف دکتر را قطع نکن!»خانم استلن بوش گفت: 

طور. کار ما این است تو را به ظاهر تو ناخوشایند است. لحن صحبتت هم همین»ریف ادامه داد: دکتر گ

 «پسری تبدیل کنیم که والدینت به او افتخار کنند.

 «ام.من از همین چیزی که هستم راضی»آلکس گفت: 

 دکتر گریف ساکت شد.« این حرفت، هیچ ربطی به موضوع ندارد.»

قدر از ریخت افتاده که... آلکس قدر خالی، آنقدر بزرگ، آناتاق یک جوری بود؛ آن آلکس به خود لرزید. این

 «کار کنید؟خواهید با من چهمی»پرسید: 
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 «خواهیم تو جذب شوی.ی اول میدر آغاز درسی در کار نخواهد بود. در چند هفته»خانم استلن بوش گفت: 

 «یعنی چی؟»

-نامه میمثل این بود که دارد از روی لغت« کردن... همانند شدن.جذب شدن... سازگار شدن... وفق پیدا »

گذرانی. ها وقت میکنی و با آنها مالقات میدر حال حاضر شش پسر در آکادمی هستند. تو با آن»خواند. 

توانی مطالعه ی خوبی هم هست و میهایی برای ورزش و معاشرت خواهی داشت. اینجا کتابخانهموقعیت

 «گیری.های ما را یاد میدی، روشکنی. به زو

 «خواهم به پدر و مادرم تلفن کنم.می»آلکس گفت: 

ی همدردی لبخندی بزند، سعی کرد به نشانه« استفاده از تلفن ممنوع است.»خانم استلن بوش توضیح داد: 

شود شاگردانمان برای به نظر ما، این کار باعث می»ای که داشت این کار ممکن نبود. او ادامه داد: اما با قیافه

 «توانی نامه بنویسی.خانه دلتنگ شوند. البته، اگر بخواهی می

 «دهم.پست الکترونیک را ترجیح می»آلکس گفت: 

 «به همان دلیل قبلی، داشتن کامپیوتر شخصی مجاز نیست.»

 آلکس شانه باال انداخت و زیر لب ناسزا گفت.

او صدایش را بلند نکرده بود، اما « با دستیار مدیر مؤدب باش!»دکتر گریف حرکت او را دید. به تندی گفت: 

الکس، مراقب باش، خانم استلن بوش حاال بیست و شش سال است با من کار »کلمات مثل اسید بیرون آمد. 

 «کند و وقتی او را دیدم، پنج سال مدام قهرمان افریقای جنوبی شده بود.می

 «ی زیبایی؟در مسابقه»پرسید: آلکس به آن صورت مثل میمون نگاه کرد. 

 «نشانش بدهید.»دکتر گریف به بخاری دیواری نگاهی انداخت. گفت: « برداری.مسابقات وزنه»

خانم استلن بوش بلند شد و به طرف بخاری دیواری رفت. یک سیخ بخاری آنجا بود. آن را با هر دو دست 

کرد. سیخ بخاری فلزی و سخت، با دست کم ای ظاهراً تمرکز گرفت. آلکس نفسش را حبس برداشت. لحظه

درآمده بود. خانم استلن بوش حتی عرق  Uشد. حاال به شکل متر ضخامت، داشت آهسته خم میدو سانتی
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کنان به سنگ نکرده بود. دو سر سیخ را به هم رساند و آن را دوباره توی جابخاری انداخت. سیخ دنگ و دنگ

 خورد.

نه یک  –کنیم. وقت خواب ساعت ده است ر آکادمی انضباط شدید اعمال میما اینجا د»دکتر گریف گفت: 

ی ما هیچ تماسی با دنیای بیرون نخواهی داشت. سعی کنیم. بدون اجازهدقیقه دیرتر. بددهنی را تحمل نمی

به « دهی، فوری و بدون مکث. و باالخره...گویند انجام میکنی از اینجا بیرون بروی. هرچه را به تو مینمی

با دست اشاره کرد و « های خاصی از این ساختمان بروی.فقط اجازه داری به بخش»طرف آلکس خم شد. 

بخش خصوصی زندگی من آن طرف است. تو »برای اولین بار آلکس متوجه دری شد در آن سوی اتاق شد. 

رار دارد. طبقات دوم و ها قها و کالسمانی. آنجا محلی است که اتاق خوابی همکف و اول میفقط در طبقه

 «طور. این هم باز برای امنیت خودِ توست.سوم مناطق ممنوع هستند. زیرزمین هم همین

 «ها سر بخورم؟ترسید از پلهمی»آلکس پرسید: 

 «توانی بروی.می»دکتر گریف به او اعتنا نکرد. گفت: 

 «آیند.یآلکس، بیرون دفتر منتظر باش. برای بردن تو م»خانم استلن بوش گفت: 

 آلکس ایستاد.

 « خواهند.کنیم که والدینت میما تو را به آن چیزی تبدیل می»دکتر گریف گفت: 

 « ها اصالً مرا نخواهند.شاید آن»

 «توانیم بدهیم.ترتیب این کار را هم می»

 آلکس رفت.

 «رسد...پایان میی جمنی... به نداشتنی... چند روز... زودتر از معمول... پروژهیک پسر... دوست»

ای که اتاق را ترک کرده بود، گوشش را به سوراخ شنید. از لحظهتر میاگر در آن قدر قطور نبود، آلکس بیش

کلید چسبانده بود، به این امید که شاید به چیزی بربخورد که برای ام.آی.شش مفید باشد. به یقین، دکتر 

 تر فهمید.تگو بودند، اما آلکس کم شنید و کمگریف و خانم استلن بوش در آن طرف سخت سرگرم گف
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ای را گرفت و آلکس ناراحت از رفتار خودش برگشت. گیر افتادن یک مثالً جاسوس دستی فرود آمد و شانه

ها نبود. آلکس دید دارد به پسری با صورت گرد، موقع گوش دادن از سوراخ کلید! اما این یکی از نگهبان

شرت جنگ ستارگان خیلی کهنه و کند. او یک تیتیره و پوست روشن، نگاه میهای موهای بلند سیاه، چشم

ها دعوا کرده بود، و ظاهراً خیلی بد آورده بال به سر داشت. تازگیجین پاره شده پوشیده بود و کاله بیس

 شد.هایش کبود بود و روی لبش پارگی دیده میبود. دور یکی از چشم

او با حالتی خصمانه « کنند.از پشت در مچت را بگیرند به تو تیراندازی میاگر موقع گوش دادن »پسر گفت: 

کند. پسر کس به سادگی اعتماد نمیبه آلکس نگاه کرد. آلکس حدس زد او از آن پسرهایی است که به هیچ

 «اند اینجا را به تو نشان بدهم.من جیمز اسپترینتز هستم. به من گفته»گفت: 

 «آلکس فرند.»

ای که تو را به این دخمه خوب چه کار کرده»گشتند، جیمز پرسید: که به طرف پایین راهرو برمیطور همان

 «اند؟فرستاده

 «ام.از ایتون اخراج شده»

ام در دوسلدورف بیرون انداختند. فکر کردم این بهترین چیزی است که در مرا از مدرسه»جیمز آهی کشید: 

 «مرا به اینجا فرستاد.عمرم اتفاق افتاده. تا وقتی که پدرم 

 «کاره است؟پدرت چه »آلکس پرسید: 

صدای جیمز یکنواخت و « دهد. عاشق پول است و یک عالمه هم دارد.بانکدار است. بازار بورس را بازی می»

 احساس بود.بی

به خود  های انگلیس راای اول تمام روزنامهآلکس اسم را به یاد آورد. چند سال قبل صفحه« دیتر اسپرینتز؟»

اختصاص داده بود. مرد یکصد میلیون دالری... این پول را فقط در مدت بیست و چهار ساعت به دست آورده 

خودش است. از من »بود. در همان وقت پاوند به شدت پایین آمد و نزدیک بود دولت بریتانیا سقوط کند. 

 «خواهش نکن عکسش را به تو نشان بدهم چون ندارم. این طرف.
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ر اصلی رسیده بودند که یک بخاری دیواری به شکل اژدها داشت. از اینجا، جیمز او را به اتاق به تاال

ناهارخوری هدایت کرد، اتاقی دراز با سقف بلند و شش میز و یک دریچه که به آشپزخانه راه داشت. بعد، 

ی اسکی را قمیت در منطقهها دو اتاق نشیمن، یک اتاق بازی و یک کتابخانه را دیدند. آکادمی هتلی گرانآن

و آن هم نه فقط به خاطر محلی که در آن قرار گرفته بود. در اینجا نوعی سنگینی بود،  –به یاد آلکس آورد 

اختیار به ترس از ها، آلکس بیی اتاقحس جدا شدن از دنیای واقعی. فضا، گرم و ساکت بود و با وجود اندازه

ل هتل بوده، حتماً طرفداران کمی داشته. گریف گفته بود آنجا فقط فضای بسته دچار شده بود. اگر این مح

 توانست شصت پسر را در خود جا بدهد. همه جا فضای خالی بود.کنند. ساختمان میشش پسر زندگی می

های راحتی، میزهای تحریر و ای از صندلیفقط مجموعه –های نشیمن کسی نبود کدام از اتاقدر هیچ

های چوب بلوطِ ا در کتابخانه چند پسر را پیدا کردند. آنجا اتاقی دراز و باریک بود با قفسهام –میزهای دیگر 

های مختلف. یک زره سوئیسیِ قرون وسطایی هم ته اتاق در گودی هایی به زباناز مد افتاده و پر از کتاب

 دیوار قرار داشت.

-ند ریاضی اضافه یا چیزی مثل آن را انجام میها احتماالً داراین تام است. و آن هم هوگو. آن»جیمز گفت: 

 «دهند، بنابراین بهتر است مزاحمشان نشویم.

خواند. دیگری سرگرم ها داشت یک کتاب درسی میدو پسر به باال نگاه کردند و سری تکان دادند. یکی از آن

 اشتند.ای ندتر بودند و رفتار دوستانهلباسها از جیمز خیلی خوشنوشتن بود. هر دوی آن

 به محض اینکه از اتاق بیرون رفتند، جیمز این را گفت.« ها!عوضی»

 «از چه نظر؟»

اند. فکر کردم اینجا های اینجا مشکالتی داشتهی بچهوقتی با من در مورد این محل حرف زدند، گفتند همه»

 «حسابی درهم و برهم است. سیگار داری؟

 «کشم.سیگار نمی»

رسد. دکتر گریف دانم چه چیزی به نظر میجا که مثل موزه یا صومعه یا ... نمیخیلی خوب است. آمدم این»

داند چطور این کار را کرده. مغزهایشان را آورند. خدا میکوش و ماللسخت سرگرم است. همه آرام، سخت
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طور نها دعوا کردم، فقط همیبا نی یا چیزی دیگری مکیده و بیرون کشیده. چند روز پیش با چندتا از آن

 «اند!هایشان. واقعاً عوضیدخلم را آوردند و بعد برگشتند سر درس»به صورتش اشاره کرد. « الکی.

ی بزرگ و میز اسنو کر بود. جیمز پنگ، دارت، یک تلویزیون با صفحهبه اتاق بازی رفند، که در آن میز پینگ

 «رود.ها به یک طرف میی توپسعی نکن اسنو کر بازی کنی. اتاق روی شیب ساخته شده و همه»گفت: 

های پسرها قرار داشت. در هر اتاق یک تخت، یک ها باال رفتند. اینجا محلی بود که اتاق خواببعد از پله

-دهد که دکتر گریف میهایی را نشان میتلویزیون فقط برنامه»صندلی راحتی، یک تلویزیون )جیمز گفت: 

حریر بود، با یک در دوم که به یک حمام کوچک با دستشویی یک کشوی لباس و یک میز ت«( خواهد ببینی.

 کدام از اتاق قفل نبود. شد. هیچو دوش، منتهی می

ایم و جایی نداریم ی ما ایجا گیر افتادهها را قفل کنیم. همهاجازه نداریم درهای اتاق»جیمز توضیح داد: 

 –پسری که توی کتابخانه بود  –گو وریس دهد چیزی بدزدد. هوبرویم، بنابراین کسی به خودش زحمت نمی

رسد کش برود. او در آمستردام به خاطر دزدی از فروشگاه عادت داشت هر چیزی را دستش به آن می

 «دستگیر شد.

 «کند؟حاال دیگر این کار را نمی»

-وقتی میکند. پدرش، معدن الماس دارد. ی دیگر به سوی خانه پرواز میهاست. هفتهاو یکی از موفقیت»

 «ای را بخری، چرا به خودت زحمت کش رفتن بدهی؟توانی تمام مغازه

هایش را قبالً باال آورده اندازهایی به روی محل پرش اسکی. چمداناتاق آلکس در رانتهای راهرو بود، با چشم

-یمز، اتاقی جرسید، اما به گفتهکشید. همه چیز خیلی برهنه به نظر میبودند و روی تخت انتظارش را می

-ها میهای شاگردان تنها بخشی از مدرسه بود که پسرها اجازه داشتند به میل خود تزیین کنند. آنخواب

 های پَر خودشان را انتخاب کنند و دیوارها را با پوسترهای خودشان بپوشانند.توانستند لحاف

از اول >اورده باشی، خانمِ گویند مهم است خودت را نشان بدهی. اگر چیزی با خودت نیمی»جیمز گفت: 

 «تو را به گرونویل خواهد برد. <پوچ

 «؟<از اول پوچ>خانم »
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 «ام.خانم استلن بوش. اسمی است که من روی او گذاشته»

 «کنند؟پسرهای دیگر او را چی صدا می»

آلکس. من به اینجا واقعاً غیرعادی است، »جیمز کنار در مکث کرد. « گویند خانم استلن پوچ.ها به او میآن»

اند. اما اینجا از همه بدتر است. االن های زیادی بیرون انداختهام، چون مرا از مدرسههای زیادی رفتهمدرسه

های بحث دارند های موسیقی و شبها شبام. آنحدود شش هفته است اینجا هستم و تقریباً درس نخوانده

 «ام.جز اینها به حال خودم رها شدهاند مرا وادار به مطالعه کنند. اما به و سعی کرده

 «خواهند تو جذب بشوی.ها میآن»آلکس آنچه را دکتر گریف گفته بود به یاد آورد گفت: 

تر ها برای این وضع همین است. اما این محل... شاید اسمش را گذاشته باشند مدرسه، اما بیشی آنکلمه»

 «ی.ها را دیدمثل این است که در زندان باشی. نگهبان

 «خیال کردم برای حمایت از ما اینجا هستند.»

تا ها تقریباً سیتری. در موردش فکر کن! آنکردم احمقاگر اینطور فکر کرده باشی، از آنچه خیال می»

بار آلکس را جیمز برای دومین« هستند. سی نگهبان برای هفت تا بچه. این کار حمایت نیست، تهدید است.

 «خیلی خوب است عاقبت کسی آمده که با او دو کلمه حرف بزنم.» با دقت نگاه کرد. گفت:

 «شاید.»آلکس گفت: 

 «آره. اما تا کی؟»

 جیمز رفت و در را پشت سرش بست.

آلکس شروع کرد به باز کردن وسایلش. لباس اسکی ضدّ گلوله و عینک مادون قرمزش روی وسایل چمدان 

آمد اسکی داشته باشد. بعد نوبت به داشته باشد. اصالً به نظر نمیها نیاز رسید به آناول بود. به نظر نمی

ی با اگر وضع خراب شد، فقط دگمه»دیسکمن رسید. دستوراتی را که اسمیترز به او داده بود به یاد آورد. 

-تقریباً وسوسه شده بود این کار را بکند. در مورد آکادمی چیز ناراحت« بار فشار بده.سرعت به جلو را سه

توانست آن را در اتاق حس کند. مثل ماهی قرمزی در تُنگ بود. به باال ای وجود داشت. حتی حاال میکننده
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دانست عینکی با نگاه کرد؛ تقریباً انتظار داشت یک جفت چشم عظیم ببیند که روی او خم شده و می

ی ترس را فشار بدهد توانست دگمهسنگین کرد. نمیی قرمز زده است. دیسکمن را در دستش سبکشیشه

های دو مرد در نه هنوز، برای گزارش دادن به ام.آی.شش هیچ چیزی نداشت. هیچ چیز مدرسه را با مرگ –

 کرد.نیویورک و دریای سیاه مرتبط نمی

ی کامل ساختمان ممنوع بود؟ دانست کجا آن را پیدا خواهد کرد. چرا ورود به طبقهاما اگر چیزی بود، می

خوابیدند، اما حتی اگرچه دکتر گریف ظاهراً ارتش کوچکی را استخدام کرده ها آن باال میباناحتماالً نگه

افتاد، ماند. طبقات دوم وسوم. اگر در آکادمی جریانی داشت اتفاق میبود، هنوز یک عالم اتاق خالی باقی می

 بایست در آنجا باشد.می

به سرعت بست، اتاقش را ترک کرد و به طرف پایین  ی پایین زنگی به صدا درآمد. آلکس کیفش رادر طبقه

زدند. رفتند و آهسته با هم حرف میراهرو رفت. یک جفت پسر دیگر را دید که داشتند جلوتر از او راه می

-لباس بودند، با موهای کوتاه، و خوبها هر دو مثل پسرهایی که در کتابخانه دیده بود، تمیز و خوشآن

 اند. آلکس حتی در اولین نظر این را پذیرفته بود.ها عوضیی آنه بود، همهآراسته شده. جیمز گفت

پله در ها نگاه کرد، بعد باال رفت. راهی اصلی رسید. دو پسر پایین رفته بودند. آلکس به طرف آنپلهبه راه

رض کشیده ای پیچید و متوقف شد. در برابر او یک ورق فلزی بود که از زمین تا سقف و در تمام عگوشه

گرفت. دیوار را به تازگی اضافه کرده بودند، مثل محل فرود هلیکوپتر. کسی به شده بود و جلوی دید را می

 دقت و از روی عمد ساختمان را دو تکه کرده بود. 

در دیوار فلزی یک در بود و کنار آن یک صفحه کلید با نُه دگمه که به کد نیاز داشتند. آلکس دستش را به 

اما انتظار اتفاقی را هم  -ی در دراز کرده، دستش دور آن حلقه شد. انتظار نداشت در باز شودگیرهطرف دست

ی در تماس پیدا کند، آژیری به صدا درآمد که ای که انگشتش رفت تا با دستهکه افتاد نداشت. لحظه

ها شد و روی پلهی بعد متوجه صدای پاالهای کشان در ساختمان طنین انداخت. چند دقیقهصدایش جیغ

ها با او حرف نزدند. کدام از آنروی او قرار دارند. هیچهای باال گرفته، روبهبرگشت و دید دو نگهبان با تفنگ

ها او را با فشار کنار زد و کدی را روی صفحه کلید فشار داد. آژیر خطر ساکت شد. و بعد خانم یکی از آن

 آمد، آنجا رسید.ه و کلفتش به سرعت جلو میاستلن بوش، در حالی که با آن پاهای کوتا
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کنی؟ مدیر به تو گفت که کار میتو اینجا چه»هایش پر از سوء ظن بود. چشم« آلکس!»با اعتراض گفت: 

 «طبقات باالیی ممنوع هستند.

-آره... خوب یادم رفت. صدای زنگ را شنیدم و داشتم به ناهارخوری می»آلکس یکراست به او نگاه کرد: 

 «م.رفت

 «ی پایین است.ناهارخوری طبقه»

 «باشد.»

رود، خانم طور که میآلکس از بین دو نگهبان که کنار ایستاده بودند تا بگذارند برود، رد شد. حس کرد همان

دار. چه چیزی را مخفی کرده های مسلسلکند. درهای آهنی آژیرها و نگهباناستلن بوش دارد نگاهش می

داد ی جمنی. وقتی پشت درِ اتاق دکتر گریف گوش میگری را به یاد آورد. پروژهوقت چیز دیبودند؟ و آن

 شنیده بود.

 های فلکی بود.جمنی. دوپیکر. دوقلوهای آسمان. اسم یکی از صورت

 اش چه بود؟اما معنی

 ی مدرسه پایین رفت.کرد، برای دیدن بقیهکه این سؤال را در ذهنش زیر و رو میآلکس، در حالی
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 دهندچیزهایی که شب صدا می

مدسه بود. ها هماش در پو آن بالن، فهرستی از شش پسر تهیه کرد که با آنآلکس در پایان اولین هفته

اواسط بعد از ظهر بود و او در اتاقش تنها بود. دفتر یادداشتی جلوی او باز بود. حدود نیم ساعت طول کشید 

 تری داشت.کرد اطالعات بیشدانست کنار هم بگذارد. فقط آرزو میا که میتا اسامی و جزئیات اندکی ر

 

کند. موی (، هلندی، در آمستردام زندگی می41هوگو وریس )

های سبز. نام پدر: رودی، مالک معادن الماس. کمی ای، چشمقهوه

نوازد. خیلی کند و گیتار میزند. مطالعه میانگلیسی حرف می

 منفرد.

 افروزی به پ.ب فرستاده شده.رفتن از مغازه و آتشبه خاطر کش 
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-(، کانادایی، اهل ونکوور. والدین طالق گرفته41نام مک مورین )

 کند.ای را اداره میاند. مادر یک امپراتوری رسانه

 باز.هیکل. شطرنجآبی، خوش)روزنامه. تلویزیون.( موقرمز، چشم

 مستی.دزد اتومبیل و رانندگی در حال 

 

 

 

 

 

(، فرانسوی، اهل بوردو؟ اخراج شده از یک 41نیکوالس مارک )

ای، مستی؟ موقهوه –ی خصوصی در پاریس، علت نامعلوم مدرسه

ای، از همه نظر خیلی متناسب. ورزشکار خوب، اما ها قهوهچشم

ی چپ. پدر: آنتونی بیزار از باخت. خالکوبی شیطان روی شانه

سیقی پاپ، هتل. هرگز به مادرش اشاره خطوط هوایی، مو –مارک 

 کند. نمی
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ای. های قهوه(، آمریکایی. موهای روشن. چشم41کاسیان جیمز )

 مادر: جیل، رئیس استودیو در هالیوود. 

دهد. پیانوی اند. صدای بلند. خیلی فحش میوالدین طالق گرفته

رابطه  های متعدد درنوازد. از سه مدرسه اخراج شده. خالفجاز می

 با مواد مخدر.

به خاطر دستگیری موقع قاچاق به پ.ب فرستاده شده اما حاال در 

هایی که جیمز را کتک زد. زند. یکی از بچهاین باره حرف نمی

 رسد.تر از آنچه به نظر میقوی

 

 

 

-تر وقتش را با کاسیان می(، آمریکایی. بیش41جو کانتربوری )

های ای. چشممک کرد(. موی قهوهگذارند، )در مورد جیمز به او ک

ای آبی. مادر )اسمش معلوم نیست( سناتور نیویورک. پدر کله گنده

 در پنتاگون.

 . کش رفتن از مغازه. خرابکاری، فرار از مدرسه

-به خاطر دزدی و خرد کردن اتومبیل به پ.ب فرستاده شده. گیاه

 جود. سیگار کشیدن را ترک کرده؟خوار. مدام آدامس می
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-ای، چشم( آلمانی، اهل دوسلدورف. موی قهوه41جیمز اسپرنتز )

گذار ای، رنگ روشن. پدر: دینر اسپرینتز، بانکدار، سرمایههای قهوه

-معروف، )مرد صدمیلیون دالری(. مادر در انگلستان زندگی می

کند. به خاطر زخمی کردن یک معلم با پیستول هوا از مدرسه 

در پ.ب و تنها کسی که واقعا از اینجا  اخراج شده. تنها دوست من

 متنفر است.

 

 

 

طور که روی تختش دراز کشیده بود، فهرست را بررسی کرد. این فهرست چه چیزی را به او آلکس همان

 داد؟ نه چندان زیاد.نشان می

ها، تای آنها، و شاید چهارسن خود او. دست کم سه نفر از آنچهارده. هم –سن بودند ی پسرها هماول، همه

اندازه ثروتمند های بیکردند. همه از خانوادهوالدینی داشتند که یا طالق گرفته بودند یا جدا از هم زندگی می

طور است، اما آلکس از آن همه تنوع والدین تعجب کرده بود. خطوط آمدند. بالنت قبالً به او گفته بود اینمی

ی والدین در باالترین درجات ان، هلند، کانادا و آمریکا. همههوایی، الماس، سیاست و سینما. فرانسه، آلم

گرفت. خود او مثالً های انسانی را در بر میها تقریباً تمام فعالیتی کار خود قرار داشتند و این حوزهحوزه

توانست به فهرستش اضافه پسر یک سلطان سوپر مارکت بود. غذا. که آن هم یکی دیگر از صنایعی بود که می

 کند. 

ها مشکل مواد مخدر ها دستگیر شده بودند. دو تا از آندست کم دوتا از پسرها به خاطر کش رفتن از مغازه

کند. به استثنای جیمز، به دانست فهرست به نحوی بیش از آنچه آشکار کند، پنهان میداشتند. اما می
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ها یکسان به نظر نحو عجیبی، آن شد گفت چه چیزی در پو آن بالن پسرها را متفاوت کرده. بهسختی می

 رسیدند. می

ها با هم تفاوت ی چهرهپوشیدند. همههای مختلف میهای مختلف داشت. لباسها و موهایشان رنگچشم

های مختلف، بلکه به ها نه فقط با لحنقیافه و با اعتماد به نفس، جو آرام و مراقب. و البته آنداشت: تام خوش

-کردند. جیمز از مکیده شدن مغزها با نی حرف زده بود و حق داشت؛ به نظر میچندین زبان صحبت می

-هایی شده بودند که با یک نخ میها عروسکها را تسخیر کرده بود. آنی آنرسید یک شعور به نحوی همه

 رقصیدند.

ناهار. این یک  وقت –ی پایین زنگ به صدا درآمد. آلکس به ساعتش نگاه کرد. دقیقاً ساعت یک بود در طبقه

ها از نه تا دوازده. ناهار از شد. درسی دیگر در مورد این مدرسه بود. هر چیزی درست سر وقت انجام مینکته

کرد و آلکس هم به او پیوسته بود. این کار، طور. جیمز مخصوصاً برای هر چیزی دیر مییک تا دو. و همین

هایشان اندکی کنترل دارند. ها هنوز روی زندگیاد آندکننده بود. نشان مییک انقالب کوچک اما راضی

-ها در ناهارخوری بودند و آرام منتظر میشدند. حاال آنپسرهای دیگر، البته، درست سر ساعت حاضر می

 ماندند تا غذا را تعارف کنند.

 ها، یک کلمه در دفتر یادداشت نوشت. آلکس ری تخت غلتی زد و قلم را برداشت. زیر اسم

 

 شستشوی مغزی؟ 

 

ی جیمز، پسرهای دیگر دو ماه قبل از او به آکادمی رسیده بودند. او مدت شاید پاسخ همین بود. به گفته

شود یک مشت بزهکار دانست نمیشد چهارده هفته، و آلکس میشش هفته در آنجا بود. این در مجموع می

نقص تبدیل کرد. دکتر گریف حتماً کار ردانی بیها را به شاگهای خوب، این آدمرا گرفت و فقط با دادن کتاب

 داد. دارو؟ هیپنوتیزم؟ یک چیزی.دیگری انجام می
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وقت دفتر یادداشت را زیر تشکش مخفی کرد و از اتاق بیرون رفت. دلش ی دیگر هم صبر کرد؛ آنپنج دقیقه

ها شت. حتی دستشوییتوانست در را قفل کند. در پو آن بالن هیچ فضای خصوصی وجود نداخواست میمی

توانست این احساس را از خودش دور کند که هر کار او، حتی هر فکر او، به قفل نداشت. و آلکس هنوز نمی

 ها شواهدی است که بر ضدّ او استفاده خواهد شد.ی اینشود و همهنحوی تحت نظر قرار دارد و یادداشت می

بود و به یقین، پسرهای دیگر از قبل در آنجا بودند، وقتی به ناهارخوری رسید، ده دقیقه از یک گذشته 

زدند. نیکوالس و کاسیان سر یک میز بودند. هوگو، تام و جو سر خوردند و آرام با هم حرف میناهارشان را می

کس حتی آرنجش را روی میز نگذاشته بود. تام کرد. هیچکس نخودفرنگی را پرت نمییک میزِ دیگر. هیچ

-زد. فقط چند دقیقه از حضور آلکس در اتاق میای در گرونوبل حرف مییدارش از موزهی دداشت درباره

 گذشت، اما از همان وقت اشتهایش را از دست داده بود.

تر به کشید. غذا بیشجیمز درست قبل از او رسیده و کنار دریچه ایستاده بود و داشت برای خودش غذا می

کرد. غذای امروز خوراک بود. آلکس ها آن را گرم میاز نگهبان رسید و یکیصورت از قبل پخته شده می

هیچ مزاحمتی باهم دوست شده ناهارش را گرفت و کنار جیمز نشست. آن دو میز خودشان را داشتند. بی

 گرفتند.بودند، بقیه، همگی، آن دو را نادیده می

 «خواهی بعد از ناهار بیرون بری؟می»جیمز پرسید: 

 «واهم؟البته. چرا نخ»

 «ی چیزی با تو صحبت کنم.خواهم دربارهمی»

ی پسرها معطوف شد. تام آنجا بود؛ باالی میز، برای برداشتن پارچ آب، دست دراز نگاه آلکس از جیمز به بقیه

ی پولو و جین پوشیده بود. کنار او جو کانتربوری بود، پسر امریکایی. حاال داشت با کرده بود. او بلوزِ ژرسه

داد. آلکس قبالً این حرکت را کجا دیده زد و یک انگشتش را برای تأکید رو موضوعی تکان میرف میهوگو ح

ای روشن و داشت به یک شوخی ها بود، با صورت گرد، موهای نازکِ قهوهبود؟ کاسیان درست پشت سر آن

 خندید.می

همد این چیزها چه معنایی دارد. کرد و سعی داشت بفها را به دقت نگاه میمتفاوت، اما مشابه. آلکس آن

ها با هم بودند: ی آنشود، مگر مثل حاال که همهمسئله همه در جزئیات بود، چیزهایی که آدم متوجه نمی
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طور که کاردها و های نزدیک به پهلویشان نشسته بودند؛ آنهای صاف و آرنجها با پشتی آنطور که همهآن

و خندید و آلکس متوجه شد برای یک لحظه او به تصویر کاملی از کاسیان هایشان را گرفته بودند. هوگچنگال

ی غذا نگاه کرد. بعد نیکوالس را نگاه کرد. تبدیل شد. این همان خنده بود. جو را در حال خوردن یک لقمه

خوردند، انگار ها دو پسر متفاوت بودند. در این مورد هیچ تردیدی وجود نداشت. اما یک جور غذا میآن

 آوردند. داشتند ادای یکدیگر را در می

 «عصر به خیر، پسرها.»کنار در حرکتی دید و ناگهان خانم استلن بوش ظاهر شد. گفت: 

پنج نفر جواب دادند، اما آلکس فقط یک صدا شنید. او و جیمز ساکت « خیر، خانم استلن بوش.عصر به»

 ماندند.

 «شود. موضوعاتِ درس التین و فرانسه است.یهای امروز بعد از ظهر در ساعت سه شروع مدرس»

-دادند. در مدرسه، معلم دیگری نبود. به آلکس تا آنها دکتر گریف یا خانم استلن بوش درس میدر کالس

 آمد.رفت و بیرون میوقت چیزی درس نداده بودند. جیمز بسته به حال و هوایی که داشت به کالس می

خشونت "کنیم. موضوع بحث این است: ز بعد از ظهر در کتابخانه بحث میامرو»خانم استلن بوش ادامه داد: 

خوریم و دکتر کنند. بعد از آن شکالت داغ میمورین بحث را شروع میآقای مک ".در تلویزیون و سینما

 «توانند در این برنامه شرکت کنند.گریف در مورد آثار موتزارت سخنرانی دارند. همه می

در دهان بازش فرو برد و زبانش را بیرون آورد. آلکس لبخند زد. پسرهای دیگر داشتند جیمز یک انگشتش را 

 دادند. در سکوت گوش می

ی شعر تبریک بگویند. شدن در مسابقه خواهند به کاسیان جیمز به خاطر برندهدر ضمن دکتر گریف می»

 «ود.اش همین بشعر او در تاالر اصلی به تابلوی اعالنات سنجاق شده. همه

بیا برویم بیرون و کمی هوای تازه »هایش را چرخاند. گفت: او برگشت و از اتاق بیرون رفت. جیمز چشم

 «ام.بخوریم. حالت تهوع پیدا کرده

اش را کرده بود آنجا هایشان را پوشیدند. جیمز، در اتاقِ کنارِ آلکس بود و تمام سعیها باال رفتند و کتاز پله

ی خورشیدیِ تخیلیِ قدیمی روی دیوارها بود و یک منظومههای علمید. پوسترِ فیلمرا مثل خانه درست کن
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خورد. روی میز کنار تخت یک توده گدازه فوران کرده و پیچ و تاب خوران قابل حمل باالی تخت تاب می

د. او موفق ها اعتقاد ندارافشاند. همه جا لباس بود. مشخص بود جیمز به آویزان کردن لباسنوری نارنجی می

 «بیا برویم!»گردن و یک لنگه دستکش پیدا کند. یک دستش را در جیبش فرو کرد. گفت: شد یک شال

پونگ بازی برگشتند پایین و از راهرو عبرو کردند و از اتاق بازی رد شدند. نیکوالس و کاسیان داشتند پینگ

خورد و به این طرف و آن طرف پرت میها کنار در ایستاد. توپ ضربه کردند و آلکس برای تماشای آنمی

کدام از هیچ -شد و آلکس دید که مجذوب شده. حدود شصت ثانیه آنجا ایستاد، تماشا کرد. بنگ، بونگمی

پسرها امتیاز نیاورده بود. دوباره همان بود. متفاوت اما مشابه. آنجا ظاهراً دو پسر بودند. اما طوری که بازی 

زد، نتیجه خیلی ای میها، درست مثل هم بود. اگر یک پسر بود که توپ را به آینهی بازی آنکدرند، شیوهمی

ها راه افتادند و ی او ایستاده بود. هر دوی آنشد. آلکس به خود لرزید. جیمز شانه به شانهمثل همین می

 رفتند.

سپاسگزار بود. آلکس در اصلی را فشار داد و وزش باد سرد را روی صورتش حس کرد. به خاطر این باد 

 احتیاج داشت یادش بیاید آن بیرون دنیایی واقعی وجود دارد. 

ها آمدند که دوباره برف گرفته بود. دو پسر آهسته دور ساختمان قدم زدند. چند نگهبان پیاده به طرف آن

ی، با زدند. آلکس در پو آن بالن سی نگهبان را شمرده بود؛ همه مردان جوان آلمانآهسته آلمانی حرف می

زدند. ها هرگز با پسرها حرف نمیدار. نگهبانهای سیاه الیهبسته و جلیقههای یقههای سیاه و گرمکنیونیفرم

ها برای حمایت از او پریده و ناسالم داشتند و موهای کامالً کوتاه. دکتر گریف گفته بود آنهایی رنگچهره

یا برای اینکه  –ی ممانعت از ورود متجاوزان آنجا بودند ها براآنجا هستند، اما آلکس هنوز سردرگم بود. آن

 نگذارند پسرها بیرون بروند؟

 «از این طرف.»جیمز گفت 

-رفت. آلکس دنبال او رفت، پشت سر به پنجرهکرد و پاهایش در برف ضخیم فرو میجیمز جلو حرکت می

به روی او بسته بود و  –تر آن اید بیشش –کننده بود. نیمی از قلعه های طبقات دوم و سوم نگاه کرد. دیوانه

توانست از دیوار باال برود. دیوارِ آجری زیادی صاف بود و هیچ پیچکی برای رفتن به آن باال راهی نداشت. نمی
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رسید که بتواند وزن او را تر از آن به نظر میهای آب شکنندهدر دسترس نبود تا بتوان آن را گرفت. لوله

 تحمل کند.

 خورد. آلکس در مسیر خود ایستاد.  چیزی تکان

 «چی شده؟»جیمز پرسید: 

ها ی دو طبقه باالتر از اتاق او دارد آنی سوم اشاره کرد. فکر کرده بود کسی از پنجرهآلکس به طبقه« آنجا!»

های یک ماسک سفید با شکاف –کند. فقط یک لحظه آنجا بود. صورتش انگار پوشیده بود را تماشا می

 ها؛ اما همین که اشاره کرد، آن فرد قدم عقب گذاشت و از دیدرس دور شد.ای چشمباریکی بر

 «بینم.من چیزی نمی»جیمز گفت: 

 «رفته.»

ی جیمز، محل پرش با اسکی را درست به راهشان به سوی محل متروک پرش با اسکی ادامه دادند. به گفته

های زمستانی بود ساختمان به یک مرکز آموزش ورزشقبل از آنکه گریف آکادمی را بخرد ساخته بودند. قرار 

ها به موانع چوبی رسیدند که در تبدیل شود. سکوی پرش با اسکی هرگز مورد استفاده قرار نگرفته بود. آن

 عرض ورودی قرار داشت و ایستادند.

رد اینجا چه در مو»شد. نفس او در هوای سرد به بخار تبدیل می« بگذار از تو چیزی بپرسم.»جیمز گفت: 

 «کنی؟فکر می

 لرزید.با وجود کتش داشت می« چرا باید این بیرون حرف بزنیم؟»آلکس پرسید: 

-هایی که بر زبان میتک کلمهکنم کسی دارد به تکبرای اینکه وقتی داخل ساختمان هستم، احساس می»

 «دهد.آورم گوش می

فکر »سؤالی که جیمز از او پرسیده بود فکر کرد. گفت: در مورد « فهمم.منظورت را می»آلکس سر تکان داد. 

 «کنم اولین روزی که یکدیگر را دیدیم، حق با تو بود. این محل ترسناک است.می

 «پس در مورد بیرون رفتن از اینجا نظری داری؟»
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 «تو بلدی هلیکوپتر برانی؟»

نگهبان به داخل مدرسه رفته بودند.  جیمز مکث کرد و به اطراف نگاهی انداخت. دو« روم.نه. اما دارم می»

ای. او توانم به تو اعتماد کنم، آلکس، برای اینکه تو تازه به اینجا آمدهمن می»شود. هیچ کسِ دیگر دیده نمی

اما حرفم را باور کن، »او دکتر گریف بود. جیمز الزم نبود نامش را بگوید. ادامه داد: « هنوز به تو مسلط نشده.

این دقیقاً عبارتی  –شوی. شاگردان نمونه د کشید. اگر اینجا بمانی، آخر سر مثل بقیه میزیاد طول نخواه

اند! خوب، برای من گری ساختهها را از خاکِ رُسِ کوزهی آنبرند. انگار همهها به کار میاست که برای آن

 «دهم با من این کار را بکنند!کافی است. اجازه نمی

 «ر کنی؟خواهی فرامی»آلکس گفت: 

 « خواهم اسکی کنم.می»جیمز به پایین نگاه کرد. « کی خیال دارد فرار کند؟»

کرد ادامه داشت. پرسید: رفت و تا چشم کار میی تندی پایین میآلکس به شیب نگاه کرد. شیب با زاویه

 «این امکان دارد؟ من فکر کردم...»

باید بگوید، نه؟ درست است که رفتن تا آن پایین  گوید این کار خیلی خطرناک است. امادانم گریف میمی»

 «ممنوع است و آنجا پشت سرهم پستی و بلندی سر راه است...

 «برف آب نشده؟»

ای که ام. این کار را در اولین هفتهتر. من یکراست تا آن ته رفتهفقط خیلی پایین»جیمز اشاره کرد و گفت: 

توانی تا شهر رسد. اسم آن ال واله دوفر است. عمالً نمیک دره میها به یی شیباینجا بودم انجام دادم. همه

کنم بتوانم آهن برسم، فکر میشود. اما اگر بتوانم به راهآهن از عرض آن رد میبروی برای اینکه یک خط راه

 «بقیه راه را پیاده بروم.

 «و بعد؟»

روم. برگرداند، پیش مادرم در انگلستان مییک قطار به دوسلدورف. اگر پدرم سعی کند دوباره مرا به اینجا »

شوم. من دوستانی در پاریس و برلین دارم. برایم مهم نیست. تنها چیزی که اگر او مرا نخواست، ناپدید می

 «آیی.فهمی چه کاری به نفعت است، با من میدانم این است، باید بروم و اگر تو میمی
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ملحق شود، حتی اگر شده فقط برای اینکه به او در راه کمک  آلکس فکر کرد. وسوسه شده بود به پسر دیگر

 «من اسکی ندارم.»داد. گفت: کند. اما کاری داشت که باید آن را انجام می

ها را جایی ها را گرفت. اسکیی اسکیگریف در پایان فصل همه»جیمز روی برف تف کرد. « من هم ندارم.»

 «دارد.آن باال نگه می

 « ی سوم؟طبقه»

او دست بدون دستکشش را به طرف آلکس « روم.کنم. و بعد از اینجا بیرون میشاید. اما من پیدایشان می»

 «با من بیا.»دراز کرد. 

-متأسفم، جیمز. تو برو، و امیدوارم موفق شوی. اما من باید کمی اینجا بمانم. نمی»آلکس سرش را تکان داد. 

 «خواهم گردنم را بشکنم.

 « فرستم.انتخاب کردی. برایت کارت پستال میبسیار خوب. خودت »

ی با ماسک را دیده بود. پرسید: ای اشاره کرد که در آن چهرهبه طرف مدرسه برگشتند. آلکس به پنجره

 «ای آن باال چه خبر است؟وقت فکر کردههیچ»

 « کنند.ها زندگی میکردم آنجا نگهباننه. خیال می»ای باال انداخت. جیمز شانه

 «ی کامل؟طبقه دو»

جیمز « کنی او با خانم استلن بوش رابطه دارد؟های دکتر گریف. تو فکر مییک زیرزمین هم هست. و اتاق»

روم خیلی فکر وحشتناکی است، آن دو با هم. دارت ویدر و کینگ کنگ. خوب، من دارم می»شکلک درآورد. 

 «آیی.هم عقل داشته باشی، با من میهایم را پیدا کنم و از اینجا بروم، آلکس. و اگر تو اسکی

-ها به نرمی سطح برف را میکردند؛ تیغهآلکس و جیمز داشتند با هم به طرف پایینِ سرازیری اسکی می

ها آکادمی را پشت سر گذاشته بودند. اما آلکس حرکت. آنزده و بیشکافت. شب کاملی بود، همه چیز یخ

اش را به تن حرکت ایستاده بود و کت و شلوار تیرهجا بود! او بیهیکلی را پیش رویشان دید. دکتر گریف آن

های قرمز پنهان شده بود. آلکس تغییر جهت داد و از او هایش کامالً پشت عینکش با شیشهداشت و چشم
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گشت. هایش برنمیخورد و اسکیاش در هوا تاب میهای اسکیدور شد. بعد کنترلش را از دست داد. چوب

هایش از روی برف بلند دید. کسی موانع را برداشته بود. حس کرد اسکی کی را در برابرش میسکوی پرش اس

تر فرو رفتن در تر و بیششد و روی یخِ سفت به سرعت جلو رفت. و بعد سقوطی همراه با فریاد بود، بیش

تلقی آمد و آلکس شب و دانستنِ اینکه راه برگشتی وجود ندارد. دکتر گریف خندید و در همان لحظه صدای 

 زنان یک کیلومتر باالتر از زمین و بعد سقوط، سقوط، سقوط...به درون فضا پرتاب شد؛ چرخ

 

 بیدار شد.

تابید. به ساعتش نگاه کرد. دو و پانزده دقیقه. رؤیایی را در تخت دراز کشیده بود. نور ماه روی روتختی می

-ها بود. باید اعتراف میفرار با جیمز. دکتر گریف منتظر آنکه تازه دیده بود، دوباره مرور کرد. تالش برای 

های توی آن دید. اما مدرسه و آدمهای بد نمیشد. او معموالً خوابکرد، آکادمی داشت بر او مسلط می

 کردند. خزیدند و به سوی ذهنش راه باز میداشتند زیر پوستش می

و یک چیز دیگر... یک صدای تلق. این عجیب  –خندید ی آنچه شنیده بود فکر کرد. دکتر گریف میدرباره

 بود. چه چیزی صدای تلق داده بود؟ این واقعاً بخشی از رؤیا بود؟

ناگهان آلکس کامالً بیدار شد. از تخت بیرون آمد، به طرف در رفت و دسته را چرخاند. حق داشت، او صدا را 

 کرده بودند. تصور نکرده بود. وقتی خواب بود، در را از بیرون قفل 

تر لباس پوشید، بعد زانو زد و آلکس تصمیم داشت از آن سر دربیاورد. هرچه سریع –چیزی اتفاق افتاده بود 

متر، یکی در و قفل را امتحان کرد. توانست دو چفت را تشخیص بدهد، هر یک دست کم به قطر یک سانتی

توانست از در رد. یک چیز مسلم بود. او نمیکباال و دیگری در پایین. حتماً به صورت اتوماتیک عمل می

 بیرون برود.

ای فوالدی بسته شده بود که فقط اجازه ها با میلهخوابهای اتاقی پنجرهماند. همهطوری پنجره باقی میاین

دی بتهون را در آن گذاشت و تر. آلکس دیسکش را برداشت، سیمتر باز شوند، نه بیشداد ده سانتیمی

اش بیرون آمد؛ بعد آهسته لبه –کرد انگیزی حرکت میبا سرعت شگفت –دی چرخید کرد. سیروشنش 
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ی فوالدی فشار داد. فقط چند دی را به میلهی سچرخید، تا آنکه از جایش بیرون زد. آلکس لبههنوز می

و گذاشت پنجره به  دی مثل قیچی که کاغذ را بِبُرد، از فوالد رد شد. میله کنار افتادلحظه طول کشید. سی

 طول کامل بچرخد و باز شود.

دی را خاموش کرد و دوباره روی تختش انداخت. بعد کتش را بارید. آلکس دستگاه پخش سیبرف می

شد. پوشید و از پنجره بیرون رفت. یک طبقه باالتر بود. سقوط از آن ارتفاع موجب شکستن مچ یا ساق پا می

ی سفیدی درست زیر پای او کنار دیوار درست شده رف باریده بود و تودهتر ده ساعت گذشته را باما بیش

توانست خم شد، بعد خود را رها کرد. در هوا پرید وروی برف افتاد، تا کمرش در بود. آلکس تا جایی که می

 .زده و خیس شده بود. اما آسیب ندیده بودبرف ناپدید شده بود. حتی قبل از آنکه کارش را شروع کند، یخ

ی برف باال رفت و کنار ساختمان به طرف قسمت جلوی آن راه افتاد. فقط امیدوار بود ورودی اصلی از توده

طور نیست. در او به طور اتوماتیک قفل شده بود. احتماالً کلیدی را قفل نباشد. اما به دالیلی مطمئن بود این

هایی که بایست خواب باشند. حتی آنا میتر پسرهی درهای دیگر هم قفل شده بود. بیشزده بودند و همه

خواهد انجام بدهد، هر طور میل گذاشتند تا هر کاری میرفتند، دکتر گریف را آزاد میبیدار بودند جایی نمی

 دارد بیاید و برود.

ها را شنید. جایی قرچ پوتینها و صدای قرچآلکس تازه به کنار ساختمان رسیده بود که نزدیک شدن نگهبان

ها دو نفر ها فرو رفت. آنای پنهان شدن نبود، بنابراین خودش را با صورت روی برف انداخت، در سایهبر

خورد، زنند، اما جرأت نداشت به باال نگاه کند. اگر تکان میشنید با هم آهسته به آلمانی حرف میبودند. می

دیدند. نفسش را حبس کرد. ورت او را میشدند، احتماالً به هر صدیدند. اگر خیلی نزدیک میحتماً او را می

ی اتاق او ها را به زیرِ پنجرهای پیچیدند. مسیرشان آنها رد شدند و در گوشهزد. نگهبانقلبش محکم می

ها برای نگاه کردن به باال دیدند؟ آلکس چراغ را روشن نکرده بود. امیدوار بود آنی باز را میرساند. پنجرهمی

 حاال.  –کرد دانست وقت زیادی نخواهد داشت. باید حرکت میها میی اینند. اما با همهدلیلی نداشته باش

-بارید، توی چشمهای برفی که میهایش از برف پوشیده بود و دانهخودش را باال کشید و جلو دوید. لباس

ی ر بعد از همهلرزید. اگرفت. سردترین موقع شب بود و آلکس وقتی به در اصلی رسید، داشت میهایش می

 ماند.کرد؟ بدون تردید تا صبح بیرون میها در بسته بود، باید چه کار میاین
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سر و صدا به داخل گرما و تاریکی تاالر اصلی وارد شد. اما در قفل نبود. آلکس در را فشار داد و باز کرد و بی

های سوخته هنوز در وسط آن بدون بخاریِ اژدهایی، جلوی او بود. قبالً همان روز آتشش روشن بود و هیزم

سوخت. آلکس دستش را در برابر نور آتش گرفت و سعی کرد کمی گرما به درونش راه بیابد. همه شعله می

شدند نور روشن میچیز ساکت بود. راهروهای خالی تا دوردست کشیده شده بود که با تعداد اندکی چراغ کم

موقع به فکر آلکس رسید که شاید از اول اشتباه کرده بود. شاید  و با فاصله کار گذاشته شده بودند. فقط آن

گیری غلطی کرده بود شد. شاید او خیلی زود نتیجهدرها هر شب به عنوان بخشی از سیستم امنیتی قفل می

 و اصالً ماجرایی در کار نبود.

 «نه...!»

ظه بعد، آلکس جایی در آن باال صدای یک پسر بود. فریادی بلند و لرزان در مدرسه طنین انداخت. یک لح

هایی را در طول راهروی چوبی شنید. دنبال محلی برای پنهان شدن گشت و داخل صدای کوبیده شدن قدم

سوخت. در هر طرف بین سبد ها، قایم شد. آتش اصلی هنوز در یک سبد فلزی میبخاری، درست کنار هیزم

ا کار دودکش را انجام بدهد. آلکس قوز کرد؛ گرما را و دیوارِ آجری فضای وسیعی بود که درست شده بود ت

داخل صورت و پاهایش حس کرد. به بیرون نگاه کرد، و به آن طرف دو اژدها، منتظر ماند ببیند چه اتفاقی 

 افتد.می

آمدند. چیزی را آمدند. خانم استلن بوش اولی بود. دو نگهبان دنبال او میها پایین میسه نفر داشتند از پله

اش روی کشدند. یک پسر بود! سرش پایین بود، فقط پیژامه به تن داشت و پاهای برهنهین خودشان میب

لغزید. خانم استلن بوش درِ کتابخانه را باز کرد و وارد شد. دو نگهبان دنبال او های سنگی پایین میپله

 رفتند. در محکم بسته شد. سکوت برگشت. 

داند تاده بود. آلکس نتوانسته بود صورت پسر را ببیند. اما مطمئن بود میها خیلی سریع اتفاق افی اینهمه

 او کیست. این را از صدای او فهمیده بود.

 جیمز اسپرینتز.

آلکس خودش را از توی بخاری دیواری بیرون کشید و از تاالر عبور کرد؛ به طرف در کتابخانه رفت. اما از آن 

-ز سوراخ کلید نگاه کرد. در داخل اتاق هیچ نوری نبود. هیچ چیز نمیآمد. زانو زد و اطرف هیچ صدایی نمی
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توانست بدون اینکه دیده شود به رفت، میها باال میکرد؟ اگر دوباره از پلهتوانست ببیند. باید چه کار می

-کس نمیتوانست صبر کند تا درها باز شود و بعد یواشکی به داخل تختش برود. هیچاتاقش برگردد. می

 همید او بیرون بوده.ف

کشان به آنجا اما تنها کسی که در مدرسه به او محبتی نشان داده بود، آن طرف در کتابخانه بود. او را کشان

توانست به راحتی خورد. آلکس نمیشد... حتی، کتک میبرده بودند. شاید داشت شستشوی مغزی داده می

 برگردد و او را تنها بگذارد.

 فت. در را باز کرد و وارد شد.آلکس تصمیمش را گر

 کتابخانه خالی بود.

ها بسته بودند. هیچ عالمتی که نشان ی پنجرهدر درگاه ایستاد و پلک زد. کتابخانه فقط یک در داشت. همه

بدهد کسی آنجا حضور داشته. زره در محل خودش در گودی دیوار در انتهای اتاق ایستاده بود و وقتی آلکس 

ها به اتاق پایید. ممکن بود اشتباه کرده باشد؟ ممکن بود خانم استلن بوش و نگهبانیجلو رفت، او را م

 دیگری رفته باشند؟

آلکس به طرف گردی دیوار رفت و پشت زره را نگاه کرد؛ با این فکر که شاید زره، خروجی دیگری را پنهان 

رسید دیوار از فلز ساخته شده، به نظر میای زد. عجیب بود، کرده. هیچ چیز نبود با بند انگشت به دیوار ضربه

 ای در کار بود، نه هیچ چیزی که بشود با آن از دیوار عبور کرد. ها نه دستگیرهاما برخالف دیوار کنار پله

 آمد. آلکس تصمیم گرفت قبل از آنکه مچش را بگیرند، به اتاقش برگردد.تری از او بر نمیدر اینجا کار بیش

تری داشتند آهسته از راهرو های بیشل رسیده بود که دوباره صداها را شنید... نگهبانی اوتازه به طبقه

صدا رفت پشت آن، یک بار دیگر رفته بود. آنجا رختشویخانه بود. در آمدند. آلکس دری را دید و بیپایین می

حس کرد با کف  کم اینجا گرم بود.کن و دو میز اتو قرار داشت. دستآن یک ماشین لباسشویی، یک خشک

 صابون احاطه شده.

هایش او را از مقابل اتاق جیمز اسپرینتز، کنار اتاق خودش، رد کرد. بیرون خزید و شتابان جلو رفت. قدم

 متوجه شد در اتاق جیمز باز است و بعد کسی از داخل صدا زد.
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 «آلکس؟»

 جیمز بود.

 نه امکان نداشت. اما کسی در اتاق بود.

آلود، روی تخت نشسته بود؛ انگار تازه بیدار شده باشد. آلکس به او خیره شد. او چشمان خوابجیمز بود. با 

توانست او کشان به کتابخانه بردند. اما این نمیی پسری را به تن داشت که تازه دیده بود کشانهمان پیژامه

 بود.باشد. باید کس دیگری می

 «کنی؟تو داری چه کار می»جیمز پرسید: 

 «فکر کردم چیزی شنیدم.»س گفت: آلک

 «ساعت تقریباً سه...»جیمز به ساعتش نگاه کرد. « اما تو لباس پوشیدی و از سر تا پا خیسی.»

حالت »آلکس تعجب کرد که آن همه وقت گذشته. وقتی بیدار شده بود تازه دو و پانزده دقیقه بود. پرسید: 

 «خوب است؟

 «آره.»

 «تو را...؟»

 «چی؟»

 «بینمت.می هیچی. بعد»

های خیسش را بیرون آورد و خودش را با حوله خشک کرد و به آلکس به اتاقش خزید. در را بست، بعد لباس

بردند جیمز نبود، پس چه کسی بود؟ و با این همه رختخواب برگشت. اگر آن که دید داشتند به کتابخانه می

ها دیده بود. پس چرا جیمز حاال او را روی پلهاو حتماً جیمز بود. صدای فریادش را شنیده بود، و لنگیدن 

 گفت؟داشت دروغ می
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تری را مطرح کرده و هایش را بست و سعی کرد دوباره بخوابد. اقدامات شبانه معماهای بیشآلکس چشم

دانست چطور به ها یک چیز را فهمیده بود. حاال میی اینحلی ارائه نداده بود. اما دست کم از همههیچ راه

 ی دوم برود.هطبق
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 11فصل 

 دوتا دیدن

مرغ، نان برشته و چای. هر روز همان وقتی آلکس به پایین رسید، جیمز قبالً صبحانه خورده بود؛ تخم

ی خوشامدگویی یک دستش ر ا بلند کرد. اما آلکس به خورد. وقتی آلکس وارد شد، به نشانهصبحانه را می

زد، اما به شکلی دور بود، انگار حس کرد یک چیز ایراد دارد. جیمز داشت لبخند میمحض اینکه او را دید، 

 افکارش به چیزهای دیگری مشغول بود.

 «خوب جریان دیشب چی بود؟»جیمز پرسید: 

حتی این حقیقت که او با نامی جعلی در  –آلکس وسوسه شد همه چیز را به جیمز بگوید « دانم...نمی»

قدر توانست این کار را بکند. نه. اینجا، اینسوسی در مورد مدرسه فرستاده شده. اما نمیاینجاست. و برای جا

 «جور خواب بد دیدم.فکر کنم یک»نزدیک به پسرهای دیگر. 

 «روی؟توی خواب روی برف راه می»

آلکس « کنم چیزی دیدم، اما ممکن نیست. من فقط یک شب عجیب و غریب را گذراندم.نه. فکر می»

 «تر فکر کردی؟ات بیشدر مورد نقشه»ع را عوض کرد، صدایش را پایین آورد. پرسید: موضو

 «کدام نقشه؟»

 «اسکی کردن.»

 «اجازه نداریم اسکی کنیم.»

 «منظورم... فرار است.»
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اوه، من نظرم »زد به یاد آورده. گفت: جیمز طوری لبخند زد که انگار تازه آنچه آلکس داشت از آن حرف می

 «ام.ردهرا عوض ک

 «منظورت چیست؟»

ای ندارد. باید بسوزم و بسازم. به هر حال، هرگز به گرداند. هیچ فایدهاگر فرار کنم، پدرم مرا دوباره برمی»

 «رسم. برف خیلی نازک است.پایین کوه نمی

ه ی مقابل چیزهایی بود که روز قبل گفتگفت درست نقطهی چیزهایی که میآلکس به جیمز خیره شد. همه

حاال  –ها ی همیشه نامرتب بود. کبودیبود. حتی شک داشت این همان پسر باشد. اما البته که بود. به اندازه

این جیمز  –ای تیره، پوست روشن های قهوههنوز روی صورتش بود. موی تیره، چشم –شد داشت محو می

 ن داشت.بود. و باز در عین حال، چیزی اتفاق افتاده بود. در این مورد اطمینا

بعد جیمز تکانی خورد و برگشت و آلکس دید خانم استلن بوش وارد اتاق شد؛ یک لباس سبز لیمویی خیلی 

-خیر، پسرها! درسصبح به»رسید. او به صدای بلند گفت: زشت پوشیده بود که درست تا روی زانوهایش می

به طرف میز آلکس « ست در اتاق برج.کنیم. اولین درس تاریخ ای دیگر شروع میهای امروز را تا ده دقیقه

 «شوی؟جیمز، امیدوار باشم امروز به ما ملحق می»آمد. 

 «بسیار خوب، خانم استلن بوش.»جیمز شانه باال انداخت. 

شوی چقدر آدم کنیم. چه مرد جالبی. مطمئنم متوجه میعالی است. ما زندگی آدولف هیتلر را مطالعه می»

 شد.بعد دور « ارزشمندی بوده.

 «روی؟ها میتو سر کالس»آلکس به طرف جیمز برگشت. 

 «چرا نروم؟»

 جیمز غذایش را تمام کرده بود.

قدر رفتم. تو نباید اینها میشود کار زیادی انجام داد. شاید باید قبالً سرکالسام و نمیمن اینجا گیر افتاده»

 «کنی.تو داری وقتت را تلف می»ان داد. اش یک انگشتش را تکبعد برای تأکید گفته« منفی باشی، آلکس.
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طور که انگشتش را تکان داده بود. جو کانتربوری، پسر آن –آلکس خشکش زد. این حرکت را قبالً دیده بود 

 کار را کرده بود.امریکایی، روز قبل دقیقاً همین

 رقصند.هایی که با یک نخ میعروسک

 شب قبل چه اتفاقی افتاده بود؟

نگاه کرد که با دیگران رفت. حس کرد تنها دوستش را در پو آن بالن از دست داده و ناگهان آلکس جیمز را 

ی بروکلند برگردد. شاید خواست از این محل دور شود، از کوهستان بیرون برود و به دنیای امن مدرسه

عت به پیش روی ی با سرخواست بیرون از آن باشد. دگمهخواست. حاال فقط میزمانی این ماجراجویی را می

آمد. اما تا وقتی چیزی برای گزارش دادن نداشت، داد و ام.آی.شش دنبالش میدیسکمن را سه بار فشار می

 توانست این کار را بکند.نمی

 دانست باید چه کار کند. بلند شد و از اتاق بیرون رفت.آلکس می

خوران به شد وپیچ و تابودکش خم میشب قبل وقتی در بخاری دیواری مخفی شده بود راه را دیده بود. د

رفت. توانسته بود از آن ته یک ذره نور ببیند. آجرهای بیرون آکادمی ممکن بود برای باال طرف هوای آزاد می

رفتن زیادی صاف باشد، اما داخل دودکش شکسته و ناهموار بود، همراه مقدارِ زیادی جا برای گذاشتن دست 

-سوم بخاری دیواری بود. اما حتی اگر هم نبود، دودکش باز او را به سقف میو پا. شاید در طبقات دوم یا 

توانست برای پایین رفتن راهی می –کشید با فرض اینکه هیچ نگهبانی آن باال انتظارش را نمی –رساند و 

 پیدا کند.

-ا ناهار طول میها تالکس به بخاری دیواری رسید که دو اژدها داشت. به ساعتش نگاه کرد. ساعت نه. کالس

افتاد او کجاست. آتش عاقبت خاموش شده بود، هرچند خاکسترها هنوز گرم کس به فکر نمیکشید و هیچ

ها تا بعد از ظهر به سراغ بست که آنآمدند آن را تمیز کنند؟ فقط باید به این امید میها میبود. نگهبان

اف باریکی از آبی روشن را ببیند. آسمان خیلی دور توانست شکبخاری نیایند. به باالی دودکش نگاه کرد. می

افتاد چی؟ این فکر را به زحمت از تر بود. اگر گیر میکرد باریکرسید و دودکش از آنچه فکر میبه نظر می

 سرش بیرون کرد، شکافی را در آجر گرفت و خودش را باال کشید. 
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توانست بدون فرو دادن آن ود و آلکس نمیآمد. دوده در هوا معلق بداخل دودکش بوی هزاران آتش می

گاه پیدا کند، فشار بدهد و خودش را حدود یک متر باال بکشد. حاال نفس بکشد. توانست برای پاهایش تکیه

ها و باسن معلق در آن تو گیر افتاده بود، مجبور شده بود با پاهای به دیوار فشرده، پشت به دیوار دیگر و ساق

هایش استفاده کند. برای هل دادن خودش به باال خود بگیرد. اصالً الزم نبود از دستهوا، حالت نشسته به 

داشت. فشار و می کرد، با فشار دادن پاهایش به دیوار خودش را درجا نگههایش را صاف میفقط باید ساق

ا در موهایش توانست دوده رریخت. میتری را پایین میی بیشکرد. هر حرکت دودهلغزیدن. باید دقت می

شد. دوباره فشار و ریخت نابینا میهایش میحس کند. جرأت نداشت به باال نگاه کند. اگر دوده در چشم

افتاد. همان وقت تا خورد، تمام مسیر را تا آن پایین میلغزیدن، بعد دوباره. نه زیاد سریع. اگر پایش سُر می

ی دوم بود؟ دست کم یک طبقه... یعنی داشت به طبقه ی زیادی داشت. چقدر باال آمدهبخاری دیواری فاصله

 شکست.افتاد، هر دو ساق پایش میرفت. اگر از این ارتفاع میمی

تر شده باشد. برای آلکس تغییر رسید اصالً نزدیکشد. نور آن باال به نظر نمیتر میتر و باریکدودکش تاریک

د. تمام گلویش انگار از دود پوشیده شده بود. دوباره توانست نفس بکشحالت دادن دشوار بود. به سختی می

بار زانویش محکم به دیوار آجری خورد و انقباض درد را تا پایین پاهایش فرستاد. خودش را فشار داد و این

 Lرود. دیواری به شکل درجا سفت نگه داشت. آلکس دستش را باال برد و سعی کرد حس کند کجا دارد می

ده بود. زانویش به بخش پایینِ آن خورده بود. اما سرش پشت بخش عمود قرار داشت. باالی سرش بیرون ز

ها و ها را برای عبور شانهترین شکافکرد و فقط باریکمانع هر چه بود، به طرز مؤثری مسیر را دو قسمت می

 گذاشت.بدن آلکس باقی می

 کرد.کس هرگز او را پیدا نمی. هیچیک بار دیگر، تصویر کابوس مانند گیر افتادن در ذهنش درخشید

هایش باالی سرش دراز شد. سعی کرد نفس بکشد و دوده قورت داد. آخرین تالش! دوباره فشار داد، دست

هایش کرد. بعد دستلغزد، دیوار آجری ناهموار پیراهنش را پاره میحس کرد پشتش روی دیوار باال می

اشد. خودش را باال کشید و دید دارد به داخل دومین بخاری ب Lچیزی را گرفت که متوجه شد باید باالی 

کند، که به همان دودکش اصلی متصل است. تازه از کنار این مانع باال رفته بود. آلکس دیواری نگاه می

ها و خاکسترها جلوی سقوطش را گرفتند. خودش را تا باالی آن کشاند و ناشیانه بدنش را جلو کشید. هیزم

 ی دوم برسد.به طبقهموفق شده بود 
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ی ویکتوریا های دورهکنی دودکش پاکاز بخاری بیرون خزید. همین چند هفته قبل، در بروکلند، درباره

شدند عمالً بردگی کنند. هرگز فکر نکرده بود خوانده بود؛ اینکه چطور پسرهای کوچک شش ساله مجبور می

دانست تف انداخت، آب دهانش سیاه بود. نمی ها را درک خواهد کرد. سرفه کرد و کف دستشاحساس آن

 گرفت.چه ظاهری پیدا کرده. قبل از آنکه کسی او را ببیند، باید دوش می

ای ی طبقات همکف و اول ساکت بود. دوده از موهایش بیرون ریخت و لحظهی دوم به اندازهایستاد. طبقه

یه داد. بعد دوباره نگاه کرد. به یک اژدهای ای تککرد، به مجسمههایش را پاک مینابینا شد. وقتی چشم

هم درست  ی همکف بود. به بخاری دیواری نگاه کرد. آنسنگی تکیه داده بود، درست مشابه آن که در طبقه

 مشابه بود.

الکس خیال کرد نکند اشتباه هولناکی کرده باشد. او در تاالری ایستاده بود که تمام جزئیات آن  –در واقع 

حتی همان سرهای  –دیواری پله، همان بخاریهمکف یکسان بود. همان راهروها، همان راهی با طبقه

ای باال رفته و به همان کردند. مثل این بود که او از دایرهحیوانات که با درماندگی از روی دیوارها نگاه می

ها، جود نداشت. از پنجرهنقطه رسیده که از آن شروع کرده بود. برگشت. نه، اینجا تفاوتی بود. در اصلی و

-کشید. اینجا طبقهدید؛ نگهبانی به یک دیوار تکیه داده بود و داشت سیگار میحیاط جلو را در آن پایین می

 ی همکف ساخته شده بود. ی کاملی از طبقهی دوم بود. اما به صورت نمونه

بیرون آمدن از بخاری دیواری ی پا جلو رفت، نگران اینکه شاید کسی صدای او را موقع آلکس روی پنجه

ی همکف ی اول دنبال کرد. در طبقهشنیده باشد. اما هیچ کس در آن اطراف نبود. راهرو را تا حدّ طبقه

 –شد ی دوم باز میمتر، الی در را باز کرد. در به کتابخانهمتر به سانتیاینجا کتابخانه بود. به آرامی، سانتی

ها را داشت، با همان رزه که از همان فرورفتگی همان میزها و صندلی –ل ی اودوباره درست مثل کتابخانه

 ها مشابه بود.های کتابخانه را نگاه کرد. حتی کتابکرد. یکی از طبقهدر دیوار مراقبت می

دید. حس کرد به یکی از آن معماهایی کم، یک تفاوت که الکس میدست –اما آنجا یک تفاوت وجود داشت 

کنند. دو تصویر مشابه. اما ده اشتباه های عادی چاپ میی کمیک یا مجلهگاهی در مجلهخیره شده که 

ای قرار داشت که ها را پیدا کنید؟ اینجا اشتباه این بود که تلویزیون بزرگی روی تاقچهتوانید آنعمدی. می

کند. ی دیگری نگاه مینهدر دیوار تعبیه کرده بودند. تلویزیون روشن بود. آلکس دید دارد به تصویر کتابخا
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توانست این یکی باشد، ی تلویزیون چه بود؟ نمیی دیگر روی صفحهگرفت. کتابخانهداشت سرگیجه می

 ی همکف باشد.ی طبقهداد. بنابراین باید کتابخانهچون خود آلکس را نشان نمی

 ؟ هدف چه بود؟شد نشست و آن یکی را تماشا کرد. اما چرای مشابه. در یکی میدو کتابخانه

ی همکف است، با همان اتاق ی دوم درست مثل طبقهده دقیقه طول کشید تا آلکس کشف کند تمام طبقه

ها. آلکس به طرف میز اسنو کر رفت و توپی را وسط آن گذاشت. توپ ناهارخوری، اتاق نشیمن و اتاق بازی

ی های طبقهتلویزیون، اتاق بازیی ی کناری چرخید. اتاق شیب مشابهی داشت. یک صفحهبه طرف کیسه

 کرد. داد. مثل کتابخانه بود؛ یک اتاق در مورد اتاق دیگر جاسوسی میپایین را نشان می

خواست اتاق خودش را پیدا کند، اما اول به ی سوم رفت. میها به طرف طبقهمسیرش را ادامه داد و از پله

های علمی تخیلی، همان آویز روی مان پوسترهای فیلمی کامل دیگر بود؛ هاتاق جیمز رفت. این یک نمونه

ها را ها روی زمین پخش شده بود. پس این اتاقی گدازه روی همان میز. حتی همان لباستخت، همان توده

افتاد، باال ها به دقت تحت مراقبت بودند. هرچه پایین اتفاق میفقط نساخته بودند تا مثل هم باشند. آن اتاق

کرد که مراقب تمام حرکات جیمز اسپرینتز بود و هر کاری او اد. یعنی کسی این باال زندگی میافتاتفاق می

 کرد؟طور بود کس دیگری در مورد او کار مشابهی نمیداد؟ و اگر اینکرد انجام میمی

اثاثیه آلکس به اتاق بغلی رفت. مثل این بود که به اتاق خودش قدم گذاشته باشد. باز همان تخت بود، همان 

داد. دیسکمن روی تخت ی اول نشان میو همان تلویزیون. آن را روشن کرد. تصویر اتاق او را در طبقه –

های خیس شبِ قبل او بودند. وقتی پنجره را برید و شبانه از پنجره بیرون رفت، کسی افتاده بود. لباس

این  –خودش را آرام کرد. این اتاق کرد؟ آلکس از نگرانی تکانی خورد و بعد به زحمت داشت تماشایش می

کرد. این را فقط با نگاه کردن به اطرافش فرق داشت. هنوز هیچکس در اینجا زندگی نمی –ی اتاق او نمونه

ی شدهبرداری نشده بود. روی تخت کپیتر کپیفهمید. در تخت کسی نخوابیده بود. و جزئیات ظریفمی

 ی پایین باز گذاشته بود. اینجا در بسته بود.ر گنجه را در طبقهدیسکمن نبود. لباس خیس هم نبود. او د

آمد، کرد آن را حل کند. هر پسری به آکادمی مینشدنی بود. آلکس سعی میچیز مثل یک معمای حلهمه

آویخت، شد. اگر او پوستری روی دیوار اتاقش میبرداری میی رفتارش نمونهگرفت. همهتحت نظر قرار می

کرد شد. باید کسی در این اتاق زندگی میست مثل آن در اتاقی درست مثل اتاق او آویخته میپوستری در
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داد. کسی را که روز قبل یک لحظه دیده بود به یاد آورد... زد انجام میکه درست هرکاری را از آلکس سر می

او نقل مکان کند. اما  کسی که چیزی شبیه به ماسکی سفید به صورت داشت. شاید آن فرد قرار بود به اتاق

 داد به دالیلی او هنوز در آنجا نیست.ی شواهد نشان میهمه

ی پسرها یک چیز بود. اما گذاشت: هدف چه بود؟ جاسوسی کردن دربارهترین سؤال را باقی میو این بزرگ

 دادند؟برداری از هر چه انجام میکپی

-رفتند. آلکس بیداشتند در راهروی بیرون راه می دری تکان خورد و بسته شد و او صداهای شنید، دو نفر

صدا به طرف در رفت و بیرون را نگاه کرد. فقط آن قدر وقت داشت که ببیند دکتر گریف با مرد دیگری از 

دری بیرون آمد، مردی کوتاه، با هیکلی فربه و کت سفید. به اتاق لباسشویی رفته بودند. آلکس از اتاق خوابِ 

 ها را دنبال کرد.واشکی بیرون آمد و آنشده یسازیمشابه

 «اید. از شما ممنونم، آقای باکستر.شما کار را کامل کرده»... 

 «متشکرم، دکتر گریف.»

ی سوم بود که در را باز گذاشته بودند. آلکس قوز کرد و توی اتاق را نگاه کرد. عاقبت اینجا بخشی از طبقه

های لباسشویی بود و نه میزهای اتو. به جای آن، ه ماشینی اول شباهت نداشت. آنجا ندرست به طبقه

کند با یک ردیف محل شستن دست که از میان یک جفت در دیگر، به یک آلکس دید دارد به اتاقی نگاه می

شود. دیوارها ی اول منتهی میتر از اتاق لباسشویی طبقهکم دو برابر بزرگاتاق جراحی کامالً مجهز و دست

های سیاه و سفید هم در ز طبقاتی حاوی وسایل جراحی، داروها و ... چیزی شبیه به عکسپوشیده بود ا

 ها پراکنده بود.میان آن

اتاق جراحی! اینجا در این پازلِ چندتکه و شیطانی چه نقشی داشت؟ دو مرد داخل اتاق رفته بودند و داشتند 

ایستاده بود. آلکس منتظر فرصت مناسبی زدند. دکتر گریف دستش را در جیب کرده بود و با هم حرف می

دید ها را میهای دستشویی قوز کرد. از اینجا آنسر و صدا توی اتاق رفت و پشت یکی از سینکشد و بعد بی

 داد.زدند گوش میو وقتی حرف می

 زد. او تا نیمه به طرفآقای باکستر داشت حرف می« پس، امیدوارم شما از آخرین جراحی راضی باشید.»

آلود را ببیند با موهای زرد و سیبلی باریک. باکستر پاپیون درها برگشت و آلکس توانست صورتی گرد و پف
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زده بود و زیر روپوش سفید، کت و شلواری چهارخانه پوشیده بود. آلکس این مرد را قبالً هرگز ندیده بود. در 

 . یک معمای دیگر!شناسداین مورد مطمئن بود. و باز در عین حال فکر کرد او را می

-العاده انجام دادهشدن باندها دیدم. کارتان را فوقکامالً، من او را به محض برداشته»دکتر گریف جواب داد: 

 «اید.

و حاال »باکستر خندید. لحنش چاپلوسانه بود. « دهید.من همیشه بهترین بودم. شما برای همین پول می»

 «توانیم در مورد دستمزد نهایی من هم حرف بزنیم؟یکنیم، مکه داریم روی این موضوع صحبت می

 «اید.شما تا حاال هم یک میلیون دالر امریکایی دستمزد گرفته»

 «خواستم بدانم شما به فکر کمی... پاداش نیستید؟بله، دکتر گریف. اما می»باکستر لبخند زد: 

های قرمز عینک رگرداند. شیشهدکتر گریف سرش را خیلی آهسته ب« کردم توافق کرده باشیم.گمان می»

 مثل پروژکتور روی مرد دیگر ثابت ماند.

هزارتای دیگر فکر  250ایم. بله. اما سکوت من موضوع دیگری است. داشتم به یک برای کار من توافق کرده»

ی ی جمنیِ شما این درخواست زیاد نیست. بعد من در خانهکردم. با توجه به اندازه و ظرفیت پروژهمی

 «شوم و شما هرگز از من خبری نخواهید شنید.چکم در اسپانیا بازنشسته میکو

 «از شما خبری نخواهم شنید؟»

 «دهم.قول می»

 «بله. به نظرم فکر خوبی است.»دکتر گریف سر تکان داد. 

اش کن از لولهای اتوماتیک دید که یک صداخفهدستش از جیبش بیرون آمد. آلکس در دست او اسلحه

اش شلیک کرد. او از پا درآمد و ای وسط پیشانیزد که گلولهده بود. باکستر هنوز داشت لبخند میبیرون ز

 حرکت دراز کشید.روی میز جراحی افتاد. بی

ای گرفت. مکثی کرد تا به دکتر گریف اسلحه را پایین آورد. به طرف تلفن رفت، آن را برداشت و شماره

 تلفنش جواب بدهند.
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 «در اتاق عمل آشغالی دارم که باید بیرون ببرید. لطفاً به گروه انهدام اطالع بدهید.من گریف هستم. »

تلفن را گذاشت و برای آخرین بار به هیکلی که روی میز جراحی افتاده بود نگاه کرد و به طرف دیگر اتاق 

را در طرف دیگر  ای را فشار داد. بخشی از دیوار لغزید و باز شد و آسانسوریرفت. آلکس دید که او دگمه

 آشکار کرد. دکتر گریف وارد آسانسور شد. درهای آسانسور بسته شد.

تر از آن یکه خورده بود که درست فکر کند. تلوتلوخوران جلو رفت و وارد اتاق آلکس صاف ایستاد، بیش

ه بود. اما دانست باید به سرعت عمل کند. گروه انهدامی که دکتر گریف خبر کرده بود، در راجراحی شد. می

گیرد. آقای باکستر ظاهراً جراح بود. اما برای چه نوع ای صورت میخواست بداند در اینجا چه نوع جراحیمی

 کاری یک میلیون دالر دستمزد گرفته بود؟

ای بود از آلکس در حالی که سعی داشت به جسد نگاه نکند، به اطراف نگاه کرد. یک قفسه، مجموعه

ها چنان تیز بود که فقط با نگاه کردن به تر از هر چه در عمرش دیده بود؛ تیغهاکچاقوهای جراحی، وحشتن

های های محتوی محلولهای باند، سرنگ و بطریها تماس پیدا کرده است. آنجا لولهکرد با آنها حس میآن

فایده است. بیداد باکستر چرا استخدام شده. آلکس متوجه شد این کار مختلف بود. اما هیچ چیز نشان نمی

توانست استفاده شده باشد، از ناخن پای زیر دانست. این اتاق برای هرکاری میاو از پزشکی هیچ چیز نمی

 گوشت رفته تا جراحی قلب باز.

شناسد. ها را دید و خودش را شناخت. روی تختی دراز کشیده بود که فکر کرد آن را هم میو بعد عکس

هایی طور لباسده در هتل دوموند. روتختی سیاه و سفید را به یاد آورد، همینی سیزپاریس بود! اتاق شماره

متر از بدن او را هایش را بیرون آورده بودند. هر سانتیها لباستر عکسکه آن شب پوشیده بود. در بیش

کرد، ی بازتر. آلکس، به خودش که نگاه مینمایی، گاهی با زاویهبرداری کرده بودند، گاهی درشتعکس

 فهمید به او دارو داده بودند. و به یاد آورد شام با خانم استلن بوش چطور به پایان رسیده بود.

اش شد. کسانی او را به بازی گرفته بودند که برایش هیچ ارزشی قائل نبودند. از ها موجب بیزاریعکس

 دچار نفرت مطلق شده بود. ها را دیده بود، دکتر گریف و دستیارش را دوست نداشت. حاالای که آنلحظه

 گرفت.ها را میکنند. اما شیطانی بودند. باید جلوی آنها دارند چه کار میتوانست آنهنوز نمی
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آمد، او را تکان داد و به خود آورد. گروه انهدام! به اطرافش نگاه کرد و ها باال میهایی که از پلهصدای قدم

اتاق جایی برای پنهان شدن نبود. بعد به یاد آسانسور افتاد. به  ناسزا گفت. وقت نداشت بیرون برود و در

تر شده بود. صداها را شنید. بعد درها طرف آن رفت و با اضطراب به کلید ضربه زد. صداهای پاها نزدیک

. 3و  2و  1و  Rو  Sای کوچکی پا گذاشت. آنجا پنج دگمه بود: ی نقرهلغزید و باز شد. آلکس به داخل جعبه

ی همکف ، یا طبقهRez-de-chausseeباید مخفف  Rقدر فرانسه یادش بود که بداند را فشار داد. آن Rاو 

 باشد. امیدوار بود آسانسور او را به جایی برساند که از آن حرکت کرده بود.

-ها به اتاق جراحی، درها بسته شد. آلکس موقع پایین رفتن، حس کرد معدهچند لحظه قبل از ورود نگهبان

خورد. حرکت آسانسور کند شد. متوجه شد درها ممکن است در هر محلی باز شود. شاید اش به هم می

یافت. خوب، حاال خیلی دیر بود. می –ی پسرهای مدرسه یا بقیه –ی نگهبانان خودش را در محاصره

 شانس بود.آمد. اما خوشدید کنار میانتخابش را کرده بود. فقط باید با هرچه می

ی دیگر. ی واقعی باشد نه آن کتابخانهباز شد و کتابخانه را نشان داد. آلکس فکر کرد این باید کتابخانه درها

اتاق خالی بود. از آسانسور قدم بیرون گذاشت، و برگشت. در برابرش گودی دیوار قرار داشت. درهای آسانسور 

بودند، و زره حاال دقیقاً دو قسمت شده بود،  ها را با زره به طرز درخشانی استتار کردهساخت. آنگودی را می

یک نیمه در هر طرف. درها که به طور اتوماتیک بسته شد، دو قسمت زره دوباره کنار هم لغزید؛ و استتار را 

-کامل کرد. آلکس برخالف خواست خودش مجبور بود سادگی کار را تحسین کند. تمام ساختمان یک جعبه

 بندی بود.انگیز چشمی شگفت

سر و صدا هایش نگاه کرد. هنوز کثیف بود. فراموش کرده بود کامالً از دوده پوشیده شده. بیآلکس به دست

از کتابخانه بیرون آمد و سعی کرد روی فرش جای پاهای سیاه باقی نگذارد. بعد با عجله به اتاقش برگشت. 

-سازی شدهاق اوست، نه آن اتاق مشابهوقتی به آنجا رسید، مجبور شد به خودش یادآوری کند اینجا واقعاً ات

 تر از هر چیز الزم داشت. و همان چیزی بود که بیش –ی دو طبقه باالتر. اما دیسکمن آنجا بود 

ی با سرعت به پیش را سه بار فشرد؛ بعد نظام بود. دگمهدانست. وقتِ خبر کردن سوارهی کافی میبه اندازه

 رفت تا دوش بگیرد.
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 12فصل 

 های تأخیریتاکتیک

رسید هرگز تمام نخواهند شد. ترافیک اوایل عصر هایی که به نظر میبارید؛ از آن باراندر لندن باران می

ای کرد که ضربهکرد. آلن بالنت کنار پنجره ایستاده بود و به خیابان نگاه میمتراکم شده بود و حرکت نمی

ترین رطوبت و مالل خود برای او جذابیتی نداشت. خانم میلی برگشت؛ انگار شهر با بیشبه در خورد. با بی

جونز وارد شد. او یک ورق کاغذ داشت. وقتی بالنت پشت میزش نشست، متوجه عبارتِ خیلی فوری شد که 

 با رنگ قرمز بر باالی صفحه چاپ شده بود.

 «ایم.ما از آلکس خبر گرفته»خانم جونز گفت: 

 «آها! خب؟»

دی کار گذاشته ای اروپا داد که در یک دستگاه قابل حملِ پخش سیی ماهوارهدهاسمیترز به او یک فرستن»

 «بود. آلکس امروز صبح برای ما عالمتی فرستاد... در ساعت ده و بیست و هفت به وقت او.

 «یعنی؟»

یرون یا او به دردسر افتاده یا آنقدر اطالعات کسب کرده که ما وارد عمل شویم. در هر صورت، باید او را ب»

 «بکشیم.

ی عالی اش تکیه داد. در جوانی در دانشگاه کمبریج درجهبالنت غرق در فکر، به پشتی صندلی« دانم...نمی»

دید. سال بعد، هنوز هم زندگی را به صورت یک رشته محاسبات پیچیده میریاضیات را کسب کرده بود. سی

 «آلکس چه مدتی در پو آن بالن بوده؟»پرسید: 

 «یک هفته.»
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ی سر دیوید فرند، رفتار او در هاور استاک هال خواست برود. به گفتهتا آنجایی که به یاد دارم، دلش نمی»

دانی که او با یک دارت دختر فرند را هدف قرار داده بوده؟ در شود گفت ضدّ اجتماعی بوده. میدست کم می

 «آهن به کشتن بدهد.ضمن نزدیک بوده او را در تونل راه

 «کرد، دقیقاً کاری که شما از او خواستید انجام دهد.او داشت نقش بازی می»نز گفت: خانم جو

 «شاید زیادی خوب نقشش را بازی کرد. آلکس شاید دیگر صد درصد قابل اعتماد نباشد.»بالنت زمزمه کرد: 

د به یک امکان دار»توانست خشمش را در صدایش پنهان کند. خانم جونز نمی« اما او پیغام فرستاده!»

ای به عنوان عالمت هشدار دادیم. برای اینکه اگر به کمک نیاز دردسر جدی دچار شده باشد. ما به او وسیله

 «کاری نکنیم.طور اینجا بنشینیم و هیچتوانیم همینداشت، ما را باخبر کند. از آن استفاده کرده. نمی

تو که به آلکس رایدر دلبسته »اه کرد. پرسید: آلن بالنت با کنجکاوری به او نگ« این را پیشنهاد نکردم.»

 «ای؟ای، شدهنشده

 «ابله نشو.»خانم جونز به طرف دیگری نگاه کرد. 

 «رسد برای او نگرانی.به نظر می»

 «او چهارده سالش است، آلن! بچه است، محض رضای خدا!»

 «تو زمانی بچه داشتی.»

اما حتی تو هم باید »و شود. شاید این کار تفاوتی ایجاد کند. خانم جونز برگشت تا دوباره با او رو در ر« بله.»

ساله! یک سالح سرّیِ کامل. اعتراف کنی او خاص است. ما مأمور دیگری مثل او نداریم. یک پسر چهارده

ی از دست دادن او را تحمل توانیم هزینهاحساس من نسبت به او هیچ ربطی به این موضوع ندارد. نمی

 «کنیم.

خواهم بدون اطالعات دقیق ناگهان وارد پو آن بالن شوم. اول اینکه، داریم در من فقط نمی»فت: بالنت گ

ها ها چطور هستند. اگر به نظر برسد ما داریم به قلمرو آندانی فرانسویزنیم. و تو میمورد فرانسه حرف می

های دادی از ثروتمندترین خانوادهاندازند. دوم اینکه، گریف پسران تعکنیم، حسابی جنجال راه میتجاوز می
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دنیا را در اختیار دارد. اگر ما با اس.آ.اس یا هر گروه دیگری به آنجا هجوم ببریم، تمام ماجرا به صورت یک 

 «آید.ی بزرگ جهانی در میحادثه

را  تو دنبال وجود اثبات ارتباط بین مدرسه و مرگ روسکو و ایوانف بودی. شاید آلکس آن»خانم جونز گفت: 

 «پیدا کرده باشد.

 «کند.شاید پیدا کرده، شاید نکرده. یک تأخیرِ بیست و چهار ساعته تفاوت چندانی ایجاد نمی»

 «بیست و چهار ساعت؟»

توانند مراقب اوضاع باشند. اگر آلکس توی دردسر افتاده باشد، به داریم. میما یک واحد را آماده نگه می»

-ع را به هم بریزد، به نفع ماست. این درست همان چیزی است که میفهمیم. اگر بتواند اوضازودی می

 «خواهیم. یعنی واداشتن گریف به اینکه دستش را برای ما رو کند.

 «و اگر آلکس دوباره با ما تماس گرفت؟»

 «شویم.بعد وارد می»

 «شاید خیلی دیر کرده باشیم.»

م الزم نیست نگران او باشی، خانم جونز. او از مطمئن هست»بالنت هیچ احساسی نشان نداد. « برای آلکس؟»

 «کند.خودش مراقبت می

تلفن زنگ زد و بالنت به آن جواب داد. گفتگو تمام شده بود. خانم جونز بلند شد و رفت تا به ژنو برود و 

. ها باشدریزی کند. حق با بالنت بود. تاکتیک تأخیر ممکن بود به نفع آنبرای یک واحد اس.آ.اس برنامه

افتد. و این کار فقط بیست و چهار ساعت روشن کردن وضع با فرانسه. فهمیدن اینکه چه اتفاقی دارد می

 کشید. طول می

 بست که آلکس بتواند تا آن وقت دوام بیاورد.فقط باید به این امید می
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د به پسرهای دیگر خورد. برای اولین بار، جیمز اسپرینتز، تصمیم گرفته بوآلکس دید دارد تنها صبحانه می

ها آنجا بودند. هر شش نفرشان، ناگهان دوستان صمیمی شده بودند. آلکس به پسری نگاه کرد بپیوندد. آن

دانست. همه چیز و هیچ که زمانی دوستش بود. سعی کرد بفهمد چه چیزی در او تغییر کرده. جواب را می

 ت.چیز. جیمز دقیقا مثل قبل بود و در عین حال کامالً متفاو

آیی؟ التین آلکس، چرا امروز به کالس نمی»آلکس غذایش را تمام کرد و بلند شد. جیمز او را صدا زد: 

 «است.

 «التین وقت تلف کردن است.»آلکس سرش را تکان داد: 

ای آلکس جیمز نتوانست حالت تمسخرآمیز لحن صدایش را پنهان کند و لحظه« کنی؟تو اینطور فکر می»

زد. جیمز دهانش را تکان داده بود. اما برای یک لحظه اصالً این جیمز نبود که حرف می زده شد. فقطشگفت

 دکتر گریف کلمات را به زبان آورده بود.

 بعد با شتاب از اتاق بیرون رفت.« تو لذتش را ببر.»آلکس گفت: 

گذشت. آلکس ت میی با سرعت به پیش دیسکمن را فشار داده بود، تقریباً بیست و چهار ساعاز وقتی دگمه

کننده بود. اما مطمئن نبود باید منتظر چه چیزی باشد. یک دسته هلیکوپترِ در پرواز با پرچمِ انگلستان دلگرم

تا آن وقت اتفاقی نیفتاده بود. حتی شک کرد سیگنال هشدار عمل کرده باشد. در عین حال، از دست 

دی به نام باکستر را هدف قرار داده و ترسیده بود. خودش ناراحت بود. او دیده بود گریف در اتاق جراحی مر

ی آداب معاشرت است که تر از آن مدرسهدانست آکادمی چیزی خیلی بیشدانست گریف قاتل است. میمی

کرد؟ او مسئول مرگ مایکل ها را نداشت. دکتر گریف دقیقاً چه کار میکند. اما هنوز جواببه آن تظاهر می

 ایوانف بود؟ و در این صورت به چه دلیل؟جی. روسکو و ویکتور 

رسید، جسد باکستر جایی در دانست. و وقتی ام. آی. شش میی کافی نمیواقعیت این بود که به اندازه

آمد. کوهستان دفن شده بود و هیچ چیزی نبود که ثابت کند مشکلی وجود دارد. آلکس احمق به نظر می

کرد مجسم را در حالی که داشت داستان را از دید خودش تعریف میتوانست دکتر گریف تقریباً از حاال می

 کند...
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-ها پیش ساخته شده. ما هرگز از طبقات دوم و سوم استفاده نمیبله. اینجا یک اتاق جراحی است. سال»

کنیم. یک آسانسور هست... بله... قبل از آمدن ما ساخته شده. ما در مورد نگهبانان مسلح به آلکس توضیح 

بینید، آقا، اینجا هیچ چیز ناخوشایندی طور که میها برای حمایت از او اینجا هستند. اما هماندیم. آندا

شناسم. معلوم است جریان ندارد. پسرهای دیگر خوب هستند... باکستر؟ نه... من کسی را به این اسم نمی

ا به اینجا فرستاده شده. از شما های بد دیده. برایم جالب است که او برای جاسوسی در مورد مآلکس خواب

 «کنم موقع رفتن او را با خود ببرید...خواهش می

ی دوم. یا شاید پایین... آلکس حروف تری دست پیدا کرد. و این یعنی برگشتن به طبقهباید به اطالعات بیش

نام بود؛  Soussolمخفف  S، و Rez-de-chaussèe، مخفف Rداخل آسانسور مخفی را به یاد آورد. 

 زیرزمین در زبان فرانسه.

 به کالس التین رفت و از الی در نیمه باز نگاه کرد. دکتر گریف نبود امّا صدایش را می شنید.

...«Felix qui Potuit rerum cognoscere causas» 

ی سیاه. و آنجا شش پسر پشت میزهایشان نشسته بودند و با صدای کشیده شدن چیزی آمد، گچ روی تخته

دادند. جیمز بین هوگو و تام ق گوش می دادند. جیمز بین هوگو و تام نشسته بود و با اشتیاق گوش میاشتیا

داشت. آلکس به ساعتش نگاه کرد. تا یک ساعت دیگر آنجا بودند. او به حال نشسته بود و یادداشت بر می

 خودش بود.

ر که شده بود، هنوز کمی بوی دوده را حس سر و صدا وارد کتابخانه شد. بیدابه طرف انتهای راهرو رفت و بی

دانست ای نداشت دوباره از دودکش باال برود. به جای آن سراغ زره رفت. حاال میکرد و هیچ عالقهمی

-شدند. باید از بیرون هم باز میها از داخل باز میکند. اینفرورفتگی دیوار، درهای آسانسور را پنهان می

 در بیرون بود.شدند. احتماالً نوعی کنترل 

ی زره کار گذاشته شده بود. ی سینهپیدا کردن آن فقط چند دقیقه وقت او را گرفت. سه دگمه در صفحه

ی قرون وسطایی برای بستن رسید شبیه چیزی که شوالیهها قسمتی از زره به نظر میحتی از نزدیک، دگمه

ای بعد، دو فشار داد، زره حرکت کرد. لحظهی وسطی را کرده. اما وقتی آلکس دگمهزره از آن استفاده می

 بیند.نیمه شده بود و دید دارد داخل آسانسور را می
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رسید آسانسور مسیری طوالنی را پایین رفت، چون ظاهراً ی پایین را فشار داد. به نظر میاین بار دگمه

دوباره باز شد. آلکس به بیرون تر از سطح زمین ساخته شده بود. عاقبت درها زیرزمین ساختمان خیلی پایین

شده دید که او را کمی به یاد متروی لندن انداخت. این نگاه کرد و داالنی با سقف هاللی و دیوارهای کاشی

 شد که با فاصله در سقف کار گذاشته شده بودند.های چراغ روشن میپایین هوا سرد بود. داالن با حباب

دزدید. نگهبانی در انتهای راهرو بود، پشت یک میز نشسته بود و آلکس به بیرون نگاه کرد، بعد سرش را 

خواند. صدای باز شدن درها را نشیده بود؟ آلکس دوباره به جلو خم شد. نگهبان در داشت روزنامه می

سر و صدا از آسانسور بیرون آمد و در صفحات ورزشی غرق شده بود. و از جا تکان نخورده بود. آلکس بی

واشکی به پایینِ داالن رفت. به پیچ رسید و وارد داالن دوم شد که ردیفی از درهای آهنی جهت خالف او ی

 شد.کس دیگر دیده نمیداشت. هیچ

ترین در رفت. بایست چیزی باشد وگرنه نیازی به نگهبان نبود. آلکس به طرف نزدیکاو کجا بود؟ اینجا می

ی سفیدی با دو تخت سفری و اثاثیهه کرد و سلول بییک سوراخ مراقبت روی در بود و آلکس از توی آن نگا

ها را هرگز ندیده بود، اما دیگری را یک توالت و یک دستشویی دید. دو پسر در سلول بودند. یکی از آن

شناخت. پسر مو قرمزی بود به نام تام مک مورین. اما همین چند دقیقه قبل تام را در کالس التین دیده 

 کرد؟بود! او اینجا چه می

آلکس به سراغ سلول بعدی رفت. در این یکی هم دو پسر بودند؛ یکی پسری با موهای روشن، ظاهری 

های آبی بود که کک و مک داشت. یک بار دیگر، آن یکی را شناخت. جیمز اسپرینتز بود. متناسب و چشم

ها را عقب کشید و چفت دید، کلیدی نبود.آلکس در را امتحان کرد. آنجا دو چفت بود، اما تا جایی که می

 ی در را به طرف پایین حرکت داد. در باز شد. آلکس رفت تو.دستگیره

ما »آلکس در را بست. گفت: « کنی؟کار میآلکس! تو اینجا چه»کرد. زده به او نگاه میجیمز ایستاد و حیرت

را بیرون بشنوند کم بود. زد؛ هرچند احتمال اینکه صدایش او داشت نجوا کنان حرف می« زیاد وقت نداریم.

 «چه اتفاقی برایت افتاد؟»

دو شب پیش سراغم آمدند. مرا از تخت بیرون کشیدند و به کتابخانه بردند. آنجا یک آسانسور »جیمز گفت: 

 «بود...
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 «پشت زره.»

 «بله.»

 «ا.خواهند مرا بکشند. اما مرا انداختند اینجکنند. فکر کردم میدانستم دارند چه کار مینمی»

 «تو دو روز است اینجایی؟»

 «بله.»

 «خوردی.ی باال صبحانه میمن پانزده دقیقه پیش تو را دیدم. داشتی در طبقه»آلکس سرش را تکان داد. 

ی امریکایی داشت. پسر دیگر برای اولین بار حرف زده بود. او لهجه« اند.سازی کردهها از روی ما مشابهآن»

در حالی که در چشمانش « اند.اند. اما این کار را کردهیا چرا این کار را کردهدانم چطور ی ما! نمیهمه»

 «ام. اسمم پل روسکو است.ها اینجا بودهمن ماه»شد، به در نگاه کرد. خشم دیده می

 «روسکو؟ پدر تو...»

 «مایکل روسکو است.»

اده، و نگران اینکه پل حقیقت را توانست به این پسر بگوید برای پدرش چه اتفاقی افتآلکس ساکت شد، نمی

 در چشمانش بخواند، به طرف دیگری نگاه کرد.

 «چطور به این پایین آمدی؟»جیمز پرسید: 

ام. اسم من من از طرف ام.آی.شش فرستاده شده»زد. حاال به سرعت حرف می« گوش کن!»آلکس گفت: 

ی شما را آزاد فرستند و همهرا می شود. افرادیآلکس فرند نیست، آلکس رایدر است. همه چیز درست می

 «کنند.می

 جیمز واقعاً حیرت کرده بود.« تو... جاسوس هستی؟»

 «کنم یک جور جاسوس باشم.خیال می»آلکس سر تکان داد. گفت: 

 ی حرکت ایستاد.پل روسکو، آماده« توانیم از اینجا بیرون برویم!ای. ما میتو در را باز کرده»
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باید صبر کنید. برای پایین رفتن از کوه راهی وجود ندارد. فعالً اینجا »را باال گرفت.  هایشآلکس دست« نه!»

 «دهم. این تنها راه حل است.گردم. به شما قول میبمانید و من با کمک بر می

 «توانم...من نمی»

ام؛ اما د اینجا بودهباید بتوانی. به من اعتماد کن، پل. باید دوباره در را به روی شما قفل کنم تا کسی نفهم»

 «گردم!کشد. من برمیزیاد طول نمی

 تری شود. به طرف در رفت و آن را باز کرد.های بیشتوانست منتظر بحثآلکس نمی

 خانم استلن بوش بیرون ایستاده بود.

قدر وقت داشت که از دیدن او یکه بخورد. سعی کرد برای دفاع از خودش یک دست را باال آلکس فقط آن

ورد، تا بدنش را در حالت لگد کاراته قرار بدهد. اما دیگر خیلی دیر شده بود. دست زن به شدت جلو آمد، بیا

های بدنش کف دستش به صورت او خورد. مثل برخورد با دیواری آجری بود. آلکس حس کرد تمام استخوان

 هایش منفجر شد؛ بعد از هوش رفت.تکان خورد. نور سفیدی پشت چشم
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 چطور بر جهان فرمان برانیم

 «خواهند با تو حرف بزنند.هایت را باز کن، آلکس. دکتر گریف میچشم»

آمد. آلکس نالید و سعی کرد سرش را بلند کند. نشسته بود و بازوهایش را از کلمات از آن سوی اقیانوس می

-هانش طعم خون را حس کرد. چشمپشت بسته بودند. یک طرف صورتش کامالً مضروب و متورم بود و در د

استلن بوش جلوی او ایستاده بود، مشتش با حالتی آماده هایش را بست و منتظر شد اتاق واضح شود. خانم 

در دست دیگرش قرار داشت. آلکس قدرت مشتی را به یاد آورد که او را بیهوش کرده بود. تمام سرش 

اش بود که شانسیبیند دندانی کم شده یا نه. از خوشهایش کشید تا بضربان داشت و زبانش را روی دندان

 موقع مشت خوردن سرش را برگرداند. در غیر این صورت، خانم استلن بوش گردنش را شکسته بود.

کرد که شاید کنجکاوی یا بیزاری اش نشسته بود و آلکس را با حالتی نگاه میدکتر گریف در صندلی طالیی

بارید و آتش کوچکی در بخاری چ کسِ دیگر در اتاق نبود. بیرون هنوز برف مییا شاید کمی از هر دو بود. هی

 های دکتر گریف نبود.ها به سرخی چشمسوخت، اما شعلهمی

 «ای.تو خیلی ما را به زحمت انداخته»دکتر گریف گفت: 

سته ها را پشت صندلی به هم بهایش را حرکت دهد، اما آنآلکس سرش را صاف گرفت. سعی کرد دست

 بودند.

اسم تو آلکس فرند نیست. تو پسر دیوید فرند نیستی. اسم تو آلکس رایدر است و تو را سرویس مخفی »

 کرد. در صدایش هیچ احساسی نبود.ها را اعالم میدکتر گریف داشت فقط واقعیت« انگلیس استخدام کرده.

های های مهمانایم. گاهی شنیدن گفتگوها میکروفن کار گذاشتهما در سلول»خانم استلن بوش توضیح داد: 

 «مفید برایمان مفید است. نگهبانی که ما را خبر کرد، هرچه تو گفتی شنیده.
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شوی. این تنبیهی نیست ای. حاال برای این کار تنبیه میتو وقت و پول ما را به هدر داده»دکتر گریف گفت: 

 «که از آن جان به در ببری.

ها را حس کرد. ترس در خونش جاری شد و قلبش را و آلکس ترس ناشی از آنکلمات سرد و مستبدانه بود 

در خود فرو برد. نفس عمیقی کشید، خودش را به زحمت آرام کرد. او برای ام.آی.شش سیگنال فرستاده بود. 

 کرد.یکُشی ماحتماالً در راه آمدن به  پو آن بالن بودند. حاال هر لحظه ممکن بود وارد شوند. فقط باید وقت

 «توانید با من کاری بکنید.شما نمی»گفت: 

ور شد و وقتی پشت دستش به سر آلکس خورد، او را به عقب پرت کرد. فقط صندلی خانم استلن بوش حمله

زنی، او را دکتر گریف خطاب وقتی با مدیر حرف می»آلکس را صاف نگه داشت. خانم استلن بوش گفت: 

 «کنی.می

توانید با من کاری بکنید، دکتر نمی»هایش پر از آب بود. گفت: نگاه کرد، چشم آلکس دوباره به اطراف

ام. اگر با من دانم به لندن گفتهی جمنی خبر دارم. و قبالً آنچه را میدانم. از پروژهگریف. من همه چیز را می

 «آیند.کشند. حاال دارند به اینجا میکاری بکنید، شما را می

ن لحظه لبخند زد و آلکس فهمید هر چه بگویید، در آنچه قرار است به سرش بیاید دکتر گریف فقط در آ

تغییری نخواهد کرد. این مرد خیلی به خودش اطمینان داشت. مثل پوکربازی بود که نه فقط توانسته تمام 

 ها را ببیند، بلکه چهار آس هم برای خودش دزدیده.ورق

ها گفته باشی. ما وسایلت را چیز را به آنکنم همهاما گمان نمیشاید دوستانت در راه باشند. »او گفت: 

ایم. در ضمن باید بگویم یک اره برقی مبتکرانه ی پنهان شده در دیسکمن را کشف کردهایم و فرستندهگشته

ی جمنی مطلع تواند یک سیگنال بفرستد. اینکه چطور از پروژههم هست. اما در مورد فرستنده، فقط می

ای. ما گوش ایستاده بودی این اسم را شنیدهکنم وقتی پشتِ در فال، برای ما جالب نیست. فکر میایشده

تر مراقب باشیم. اما اینکه اطالعات انگلیس یک بچه را بفرستد... چیزی نبود که توقعش را داشته باید بیش

 باشیم.

کنند. تو خودت ناپدید ایرادی پیدا نمیها هیچ پس بیا فرض کنیم دوستانت واقعاً به دیدنمان بیایند. آن»

ترسم تو با گردند، اما خیلی میگویم افرادم دنبالت میای. میها بگویم فرار کردهشوی. من باید به آنمی
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-ام و پروژهزند من در اینجا چه کردهی کوه مرده باشی. هیچ کس حدس نمیمرگی سرد و تدریجی در دامنه

ن حاال هم موفق هست و حتی اگر دوستانت به خودشان زحمت کشتن مرا ی جمنی موفق خواهد شد. همی

 «شود کشت، آلکس. جهان همین حاال مال من است.بدهند، هیچ فرقی نخواهد کرد. مرا نمی

 «اید.هایی است که برای بازی کردن نقشِ بدل استخدام کردهگویید دنیا مال بچهدارید می»آلکس گفت: 

ر گریف به زبانی خشن زیر لب چند کلمه به خانم استلن بوش گفت. آلکس فکر دکت« ام؟استخدام کرده»

هایی درشت و بدرنگ را نشان های کلفت زن باز شد و او خندید و دندانکرد این باید زبان آفریکان باشد. لب

 «کنی؟ تو چنین اعتقادی داری؟تو اینطور فکر می»داد. دکتر گریف پرسید: 

 .«امها را دیدهمن آن»

ام دانی! ذهن کوچکت آنچه را من به دست آوردهای. تو از نبوغ من چیزی نمیدانی چه چیزی دیدهنمی»

همیشه موجب »کشید. انگار تصمیمی گرفته بود. گفت: دکتر گریف، به سنگینی نفس می« کند.درک نمی

ام باخبر کنم. خوب، حاال ادهسرخوردگی من بود که هرگز نخواهم توانست دنیا را از کار درخشانی که انجام د

دهم ای جز شنیدن ندارد، به خود اجازه میی اسیر که چارهشود گفت یک شنوندهکه تو را در اینجا دارم، می

دانی هرگز ی جمنی برخوردار شوم. و وقتی تو، فریادکشان، به سوی مرگ رفتی، میاز تجمل تشریح پروژه

ی امیدوار باشی با مردی مثل من مبارزه کنی و پیروز شوی. شاید توانستبرایت امیدی وجود نداشته و نمی

 «این موضوع، وضع را برایت آسان کند.

هایش را بیرون آورد بعد سیگار« کشم.شوید، من سیگار میدکتر، اگر ناراحت نمی»خانم استلن بوش گفت: 

 و یکی روشن کرد. دود جلوی چشمانش رقصید.

ام. حیوانات توی ای، اهل افریقای جنوبیطور که مطمئنم متوجه شدهنمن، هما»دکتر گریف شروع کرد: 

ام؛ در سفرهای شکارم. ها را زدهآن های زمانی هستند که آنجا بودم؛ با گلولهتاالر و این اتاق همه یادگاری

-من سالشود. آنجا زیباترین مکان روی این سیاره است. اگرچه، شاید ندانی، هنوز دلم برای کشورم تنگ می

های افریقای جنوبی بودم. من رئیس بخش بیولوژی در دانشگاه ترین بیوشیمیستها یکی از برجسته

کردم که کارش انجام تحقیقات ژنتیک ژوهانسبورگ بودم. بعداً در پورتوریا، انستیتوی سیکلوپس را اداره می
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ام بودم؛ ی بیست زندگیز در دههبه دست آوردم، هرچند هنو 1960بود. اما باالترین موقعیت کاری را در 

 «وزیر افریقای جنوبی، مرا به سمت وزیر علوم منصوب کرد...جام وورستر، نخست

خواهید اش این است میکردم معنیخواهید مرا به قتل برسانید، اما تصور نمیگفته بودید می»آلکس گفت: 

 «مرا از شدت مالل بکشید.

شده به طرف آلکس آمد، اما دکتر گریف سرفه افتاد و با مشت گره خانم استلن بوش ضمن سیگار کشیدن به

 «ی کافی درد خواهد کشید.بگذار این پسر شوخی کوچکی بکند. بعداً به اندازه»جلوی او را گرفت. گفت: 

 غُره رفت.دستیار مدیر به آلکس چشم

کند درک ینکه به تو کمک میگویم، آلکس، فقط برای امن دارم این را به تو می»دکتر گریف ادامه داد: 

ترین و های انگلیسی، تنبلام بچه مدرسهی افریقای جنوبی ندانی. من فهمیدهکنی. تو شاید هیچ چیز درباره

کند! اما بگذار برای تو کمی از کشورم ها به زودی تغییر میی اینترین شاگردان دنیا هستند. همهتوجهبی

د. مردم سفید افریقای جنوبی بر همه چیز حاکم بودند. تحت قوانینی که طور که در جوانی من بوبگویم، آن

توانستند با ها زندگی کنند. نمیها اجازه نداشتند نزدیک سفیدشناخت، سیاهها را به نام آپارتاید میدنیا آن

ها استفاده کنند. دهای ورزشی یا بارهای سفیها، تاالرها، رستورانتوانستند از توالتسفیدها ازدواج کنند. نمی

 «کردند.ها مثل حیوانات رفتار میمجبور بودند جواز عبور داشته باشند. با آن

 «انگیز بود!نفرت»آلکس گفت: 

 «العاده بود!فوق»خانم استلن بوش زیر لب گفت: 

ود. قیام مدت هم خواهد بها، متوجه شدم کوتاهنقص بود. اما با گذشت سالواقعاً بی»دکتر گریف تأیید کرد: 

انگیز تو، بر ضدّ ما متحد شد، فهمیدم ی کشور نفرتعالوهطور که تمام دنیا، بهسووِتو، رشد مقاومت و آن

بینی کردم که حکومت به دست مردی مثل نلسون افریقای جنوبیِ سفید نابود شد. آن وقت روزی را پیش

 «ماندال بیفتد.

 شد.اش خارج میهای بینیدود داشت از سوراخ!« ماندالی جنایتکار»خانم استلن بوش اضافه کرد: 



 

 

                                         www.dreamrise.ir 

 133صفحه 

 مدرسه شوم

آوردند، ی که بر زبان میاند. با هر کلمهآلکس چیزی نگفت. کامالً معلوم بود دکتر گریف و دستیارش دیوانه

 شد.ها روشن میفقط میزان دیوانگی آن

امکان داشت کشوری انگیز شده. چطور من به دنیا نگاه کردم و دیدم چقد ضعیف و رقت»دکتر گریف گفت: 

ی نداشتند؟ و چرا بقیه ی آنمثل کشور مرا به دست کسانی بدهند که هیچ تصوری در مورد چگونگی اداره

قدر مصمم بود چنین شود؟ من به اطرافم نگاه کردم و دیدم مردم امریکا و اروپا احمق و ضعیف دنیا این

ها به ها را تحسین کرده بودم. اما آنهمیشه روس اند. سقوط دیوار برلین فقط اوضاع را بدتر کرد. منشده

تر سرعت به همان بیماری آلوده شدند. و من با خودم فکر کردم، اگر من بر دنیا حکومت کنم، چقدر قوی

 «خواهد شد. چقدر بهتر...

 «برای شما، دکتر گریف. اما نه برای هیچ کس دیگر.»آلکس گفت: 

فرمانروایی بر جهان رؤیای »زد. گفت: های قرمز، برق میشت شیشههایش، پگریف به او اعتنا نکرد. چشم

ها بود. ناپلئون یکی دیگر. استالین، شاید، سومی بود. مردان افراد بسیار معدودی بوده است. هیتلر یکی از آن

ارد. بزرگ! مردان برجسته! اما فرمانروایی بر جهان در قرن بیست و یکم به چیزی بیش از نیروی نظامی نیاز د

-ها و رئیسوزیرتری است. قدرت واقعی کجا نهفته است؟ در سیاست. نخستحاال دنیا جای خیلی پیچیده

ها، در نفت، در اینترنت... زندگی مدرن ها. اما در ضمن قدرت در صنعت هم هست، در علوم، در رسانهجمهور

 هایش را در دست داشته باشی.نخیک گوبلن بزرگ است و اگر بخواهی تمام آن را کنترل کنی، باید تمام 

آلکس، این کاری است که تصمیم گرفتم بکنم. و به خاطر موقعیت منحصر به فرد من در محلی منحصر به »

تو در »گریف نفس عمیقی کشید. پرسید: « توانستم آن را انجام بدهم.فرد، یعنی افریقای جنوبی بود که می

 «دانی؟ای چه میمورد پیوند هسته

ام. ی انگلیسیطور که شما گفتید من یک شاگرد مدرسهدانم. چون همانمن هیچ چیز نمی»ت: آلکس گف

 «توجه.تنبل و بی

 «ای؟ی دیگری برای این وجود دارد. تو در مورد همانندسازی چیزی شنیدهکلمه»

 «منظورتان... مثل آن گوسفند دالی است؟»آلکس نزدیک بود از خنده منفجر شود. 
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-های علمی تخیلی بیرون آمده. اما دانشمندان بیشد شوخی باشد، آلکس. چیزی که از داستانبرای تو شای»

 رپلیکاهایی از خودشان هستند. رپلیکاهای دقیق یا تر از صدسال در جستجوی راهی برای خلق نمونه

ی بزرگ ی کوچک به شکل یک شاخهی کوچک. فکر کن چطور یک شاخهخودش به یونانی یعنی شاخه

شود. این دقیقاً همان چیزی است که در مورد توتیای دریایی، نوزاد کند؛ اما بعد دو قسمت میمی رشد

اش خیلی ، در مورد یک گوسفند، انجام شده. تئوری1995جوالی  5ها، و بَله، در ها، موشقورباغه، و قورباغه

ردن آن سلول که از یک ی سلول جنینی و جایگزین کای. بیرون آوردن هستهساده است. پیوند هسته

کنم، آلکس. اما شوخی نیست. دالی مشابه کامل یک موجود بالغ گرفته شده. من تو را با جزئیات خسته نمی

ی نهایی صد سال آزمایش بود. و در تمام گوسفند بود که شش سال پیش از تولد دالی مرده بود. او نتیجه

 «سازی یک انسان بالغ. من به آن رؤیا دست یافتم!این مدت، دانشمندان رؤیای واحدی داشتند. همانند

 «ها را باز کنید.اگر منتظر یک دور کف زدن هستید، باید دستبند»آلکس گفت: 

-خواهم... و آن را میمن به کف زدن نیاز ندارم. دست کم نه از طرف تو. از تو جانت را می»گریف اخم کرد: 

 «گیرم.

اید؟ امیدوارم خانم استلن بوش نباشد. به نظرم همین همانندسازی کردهحاال چه کسی را »آلکس پرسید: 

 «یک نمونه از او زیادی هم هست.

اش را گرفت؛ های صندلیدکتر گریف دسته« ام!خیال کردی چه کسی؟ من خودم را همانندسازی کرده»

ع کردم. گفتم که من بیست سال قبل کارم را شرو»مثل پادشاهی بود بر تخت خیاالتِ خودش. توضیح داد: 

خواستم در اختیار داشتم. در ضمن افریقای جنوبی بود! قوانین وزیر علوم بودم. تمام وسایل و پولی را که می

هایم توانستم برای آزمایششد. میدست و پاگیری که برای دانشمندان دیگر دنیا وجود داشت شامل من نمی

استفاده کنم. همه چیز مخفیانه انجام شد. من بیست سال بدون وقفه کار  –های سیاسی زندان –ها از انسان

کردم. و بعد، وقتی آماده بودم، از دولت افریقای جنوبی مبلغ بسیار زیادی دزدیدم و به اینجا نقل مکان 

 کردم.

یسی افتاد. و شش سال بعد، تقریباً یک دهه قبل از آنکه یک دانشمند انگل 1981این اتفاقات در سال »

تر انجام دادم؛ اینجا، در پو العادهجهان را با همانندسازی یک گوسفند متحیر کند، من کاری به مراتب فوق
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آن بالن. خودم را همانندسازی کردم. نه فقط یک بار! شانزده بار. شانزده کپی کامالً دقیق از من، با ظاهر 

 «طلبی من. و مصمم بودن من.من. مغز من. جاه

آلکس این را پرسید و وقتی خانم استلن بوش دوباره او را زد، این « ی شما دیوانه بودند؟اندازه ها هم بهآن»

شدند، ممکن بود ها را عصبانی کند. اگر عصبانی میخواست آنبار توی شکمش تکانی خورد. اما می

 اشتباهاتی انجام دهند.

ها از نظر بیولوژی به هم که خود آن –انزده مادر ها نوزاد بودند. شانزده نوزاد از شاول آن»دکتر گریف گفت: 

کردم تا ها قرار بود به صورت همانندهایی از من بزرگ شوند. باید چهل سال صبر میارتباطی نداشتند. آن

ها مراقبت کرد. تو ی آننوزادان پسر شوند و پسرها به نوجوانی برسند. خانم استلن بوش که اینجاست از همه

 «ها را.ای؛ بعضی از آنت کردهها را مالقاآن

ها همه به دالیلی شبیه هم به فهمید چرا آنحاال آلکس می« تام، کاسیان، نیکوالس، هوگو، جو و جیمز...»

 رسیدند.نظر می

میرم. برای اینکه ام؟ من هرگز نمیتوانی تصور کنی من چه کاری انجام دادهفهمی، آلکس؟ اصالً نمیمی»

ها من هستند. ما ها هستم و آنها زندگی خواهم کرد. من آندن تمام شود، من در آنحتی وقتی کار این ب

 «یکی هستیم و همانند.

ام، که در دولت افریقای برخوردار بوده –استلن بوش  –من در تمام این کارها از کمک اوا »دوباره لبخند زد. 

ها کرد. یکی از بازجوهای اصلی آنکار می –سرویس امنیتی ما  –کرده. او در ساس جنوبی هم با من کار می

 «بود.

 «روزهای خوش!»خانم استلن بوش لبخند زد: 

ی من بود. من شانزده اندازی کردیم. برای اینکه در حقیقت این کار، بخش دوم نقشهما با هم آکادمی را راه»

-ها را به اینجا میید آنهای گوبلن چه گفتم؟ من باکپی از خودم خلق کرده بودم. یادت هست در مورد نخ

 «ها را کنار هم بگذارم...آوردم، تا آن
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آمیز بود. اما چیز را فهمید. کامالً جنونناگهان آلکس همه« هایی از خودتان عوض کنید!ها را با نمونهتا آن»

 داد.تنها همین بود که به آنچه دیده بود معنی می

های ثروتمند و قدرتمند معموالً فرزندانی دارند که... دهدیده بودم خانوا»دکتر گریف سرش را تکان داد. 

وقت برای پسرهایشان وقت ندارند. پسرهایی بدون هیچ محبتی اسباب دردسر هستند. والدینی که هیچ

ها داشتند ها، هدف من قرار گرفتند، آلکس. برای اینکه، من آنچه را این بچهنسبت به والدینشان. این بچه

 خواستم.می

مثل هوگو وریس را در نظر بگیر. یک روز پدرش برای او پنجاه درصد سهام بازار الماس جهان را  پسری»

گذارد. یا تام مک مورین؛ مادرش در تمام دنیا روزنامه دارد. یا جو کانتربوری؛ پدرش در پنتاگون باقی می

ه شروعی بهتر از این است، مادرش سناتور است. برای یک زندگی سیاسی چه شروعی بهتر از این؟ حتی، چ

هایی را که به پو آن بالن دارترین بچهی ایاالت متحده؟ من پانزده نفر از آیندهجمهور آیندهبرای یک رئیس

های های خودم عوض کردم. البته، با جراحی متناسب شدند، تا دقیقاً مثل نمونهفرستاده شدند، با همانند

 «اصلی به نظر بیایند.

 «ه او شلیک کردی...باکستر، مردی که ب»

مرحوم آقای باکستر جراح »برای اولین بار، دکتر گریف تعجب کرد. « ای آلکس.تو حسابی مشغول بوده»

استریت، لندن، پیدا کردم. او به خاطر قمار بدهکار پالستیک من بود. من او را سرگرم کار کردن در هارلی

ها، رنگ های آنی مرا جراحی کند. صورتکه خانواده بود. تسلط پیدا کردن به او آسان بود و شغلش این بود

-و در صورت لزوم، اندامشان را تغییر بدهد تا دقیقاً مشابه نوجوانانی شوند که قرار است جای آن –پوستشان 

 «رسیدند، تحت نظر بودند...ای که نوجوانان واقعی اینجا به پو آن بالن میها را بگیرند. از لحظه

 «به در طبقات دوم و سوم.های مشابا اتاق»

ها را کپی هایشان را در مونیتورهای تلویزیونی ببینند تا هر حرکت آنتوانستند هدفهای من میبله. کپی»

ها ها حرف بزنند. خالصه، تا به آنها غذا بخورند. تا مثل آنها را یاد بگیرند. تا مثل آنکنند. تا طرز رفتار آن

 «تبدیل شوند.
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هایش اش تکانی خورد و سعی کرد در دستبندآلکس در صندلی« آمد!آمیز از آب در نمیهرگز موفقیت»

شوند والدین متوجه می»توانست تکان بخورد. اصرار کرد: جای حرکت پیدا کند. اما فلز خیلی تنگ بود. نمی

ظاهرش فهمد این پسر پسرش نیست، حتی اگر گردانید تقلبی هستند! هر مادری میهایی که برمیبچه

 «شبیه پسر او باشد.

 کرد.خانم استلن بوش خندید. سیگارش را تمام کرده بود و حاال داشت یکی دیگر روشن می

سخت در اشتباهی، آلکس. اوالً، تو داری در مورد والدین گرفتار و خیلی مشغول حرف »دکتر گریف گفت: 

ای که این الً وقت ندارند. و فراموش کردههایشان وقت کمی دارند یا اصی اول برای بچهزنی که در درجهمی

ی والدین به ها تغییر کنند. همهخواستند آناند برای اینکه میها اصالً پسرهایشان را به اینجا فرستادهآدم

-ها بچهکنند این مدرسهها فکر میفرستند. بله، آنهای خصوصی میهمین دلیل پسرهایشان را به مدرسه

ها مثل همان که بودند برگردند، کند. در واقع اگر این بچهتر میتر، با اعتماد به نفسشهایشان را بهتر، باهو

 شوند.ها ناامید میآن

کند. وقتی بر ساله برای شش یا هفت هفته خانه را ترک میو طبیعت هم طرف ماست. یک پسر چهارده»

تر خواهد بود. حتی تر یا الغرود. چاقگردد، طبیعت آثار خود را نشان خواهد داد. پسر بلندتر خواهد بمی

گویند، اوه تام، تو بینند میصدایش تغییر خواهد کرد. اینها همه بخشی از بلوغ است و والدین وقتی او را می

کنند، اگر پسر تغییر نکرده باشد نگران ای! و به هیچ چیز شک نمیای... خیلی رشد کردهخیلی بزرگ شده

 «خواهند شد.

دانست به حقیقت دست یافته، اصالً به همین خاطر اینجا فرستاده آلکس می« حدس زد، نزد؟اما روسکو »

 اند.دانست چرا روسکو و ایوانف مردهشده بود. حاال می

دو مورد بوده که والدین آنچه دیدند باور نکردند. مایکل. جی. روسکو در نیویورک »دکتر گریف اعتراف کرد: 

ها حدس نزد چه اتفاقی افتاده. اما ناراضی بودند. با مسکو. هیچ یک از آنو ژنرال ویکتور ایوانف در 

 «های خیلی زیادی پرسیدند.پسرهایشان دعوا کردند. سؤال

 «و پسرها به شما گفتند چه اتفاقی افتاده است.»
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نست داباید بگویی من به خودم گفتم. پسرها، گذشته از همه چیز، من هستند. اما بله. مایکل روسکو می»

ای و زنم تو به این دلیل بدشانسی آوردهایرادی وجود دارد و به ام.آی.شش در لندن تلفن کرد. حدس می

طور که برای مرگ ایوانف ای. من مجبور شدم برای کشتن روسکو پول بدهم؛ هماندرگیر این ماجرا شده

آمیز نیست. و البته یان چندان فاجعه تابینی بود. دو تا از شانزدهپول دادم. اما پیش آمدن مشکالت قابل پیش

های من تغییری ایجاد نکرد. از خیلی نظرها، حتی به من کمک کرد. مایکل جی. روسکو تمام در نقشه

جمهور روسیه شخصاً دیمیتری ایوانف را پس از مرگ ام رئیسثروتش را برای پسرش گذاشت. و من فهمیده

 پدرش تحت مراقبت قرار داده.

ها، پو آن بالن را گیری داشته. در عرض چند روز، آخرین بچهی جمنی موفقیت چشماینکه، پروژهخالصه »

ها ی آنهایشان اشغال کنند. وقتی از پذیرفته شدن همهکنند تا جای خود را در قلب خانوادهترک می

 ها بدون درد خواهند مرد.ها را از بین ببرم. آنمطمئن شدم، متأسفانه، باید اصلی

شود این را گفت، آلکس رایدر. تو برای من خیلی دردسر درست کردی. در نتیجه، قصد در مورد تو نمی»

دکتر گریف دست در جیبش کرد و دستگاهی را بیرون آورد که شبیه پیجر « دارم، از تو درس عبرت بسازم.

 «ست، اوا؟اولین درس فردا صبح چی»بود. فقط یک دگمه داشت که او آن را فشار داد. پرسید: 

 «شناسی دوبل.زیست»خانم استلن بوش جواب داد: 

-ای که در آنشناسی بودههای زیستکردم. آلکس، شاید در کالسطور که فکر میهمان»دکتر گریف گفت: 

اند تشریح انسان را ببینند. برای ها تقاضا کردهکنند. االن مدتی است، بچهها قورباغه را موش را تشریح می

سالگی، من خودم اولین بار موقع تشریح یک انسان حاضر شدم. فردا صبح، یست. در سن چهاردهمن عجیب ن

کنیم و بریم و بدنت را باز میشود. ما تو را به آزمایشگاه میها عملی میی آنساعت نه و سی دقیقه، خواسته

لب است ببینم قبل از اینکه کنیم. و این جاحسی استفاده نمیاندازیم. از داروی بیبه داخل آن نگاهی می

 «کنیم.مانی. و بعد، البته، قلبت را تشریح میقلبت از کار بیفتد، چقدر زنده می

-کرد، سعی داشت چوب را بشکند، میاش تقال میحاال داشت در صندلی« تو مریضی!»آلکس فریاد زد: 

تو »دلی تکان خورد؛ اما نشکست. فایده بود. فلز دستش را برید. صنها را باز کند. اما بیخواست دستبند

 «ای!دیوانه
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کنم. و برای همین به تو یک مرگ علمی اهدا می»دکتر گریف کلمات را با تأکید ادا کرد. « من دانشمندم.»

او را ببرید و کامالً بدنش »نگاهش از آلکس رد شد. « خوری.دست کم در آخرین لحظات کمی به دردم می

 «بینم.اش کنید. فردا صبح اول وقت او را میندانیرا بازرسی کنید. بعد امشب ز

ها را نشنیده بود. او را از ها را خبر کرد، اما صدای وارد شدن آنآلکس متوجه شده بود دکتر گریف نگهبان

عقب از اتاق به بیرون هل دادند. آخرین تصویر او از دکتر ها را باز کردند و او را عقبپشت گرفتند. دستبند

-های لرزان در شیشهها را کنار آتش گرم کند. شعلههایش را دراز کرده بود تا آندی بود که دستگریف، مر

 شد. خانم استلن بوش لبخند زد و دود سیگار را بیرون داد.های عینکش منعکس می

دانست بالنت و مأموران سرویس مخفی در کشان بردند. میبعد در محکم بسته شد وآلکس را در راهرو کشان

 رسند یا نه.ها قبل از آنکه خیلی دیر شود میدانست آنراه هستند؛ اما نمی
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 14فصل 

 فرار مخفیانه

سلول دو متر در چهار متر بود و در آن یک تخت سفری با دو تشک و یک صندلی قرار داشت. در، یکپارچه 

شنید. به او هیچ خوردنی یا نوشیدنی نداده شدن در، چرخیدن کلید را در قفل از فلز بود. آلکس بعد از بسته

 بودند. سلول سرد بود، اما روی تخت هم پتویی نبود.

بندها را باز کرده بودند. استادانه آلکس را بازرسی بدنی کردند، هرچیزی را که در ها دستحداقل نگهبان

بیرون آوردند. شاید دکتر هایش را هم طور کمربند و بندهای کفشجیبش پیدا کردند، بیرون آوردند. همین

شناسی آلکس را زنده و سالم آویز خواهد کرد. او برای درس زیستگریف فکر کرده بود او خودش را حلق

 الزم داشت.

 

ی چیزهایی که گریف گفته بود، از ذهنش ساعت دو صبح بود. اما آلکس نخوابیده بود. سعی کرده بود همه

آمد خوشش می –او باید قبل از ساعت نه و نیم فرار کرد. برای اینکه دانست بیرون کند. حاال مهم نبود. می

ی وضعیت اضطراری که اسمیترز به او داده ظاهراً به حال خودش مانده بود. از موقع فشار دادن دگمه –یا نه 

دالیلی بود، بیشتر از سی و شش ساعت گذشته بود. و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. یا ماشین کار نکرده بود یا به 

ام. آی. شش تصمیم گرفته بود وارد عمل نشود. البته ممکن بود روز بعد قبل از صبحانه اتفاقی بیفتد. اما 

 رفت. امشب.آلکس آماده نبود در این مورد خطر کند. باید بیرون می

زیرزمین کشان به ها او را کشانبرای بیستمین بار به طرف در رفت و زانو زد. به دقت گوش داد. نگهبان

ها بود. اگرچه همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاده بود، آلکس ی زندانیآورده بودند. او در راهرویی جدا از بقیه

اند. بیرون از آسانسور و به طرف چپ. گذشتن از یک پیچ و بعد سعی کرد به یاد بیاورد او را به کجا آورده

آن. او به حال خود بود. و وقتی از پشت در گوش داد، پایین رفتن از دومین داالن به طرف دری در انتهای 

 اند.کامالً مطمئن شد نگهبانی در بیرون در نگذاشته
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ها حتی متوجه یک از آنها وقتی او را گشتند، همه چیز را نگرفتند. هیچشب. نگهباننیمه –حاال وقتش بود 

ی انفجار کوچک، اما بسیار قوی است. هاین یک وسیل»های طالیی او نشد. اسمیترز چه گفته بود؟ گوشواره

کند. تا ده بشمار و بعد این در هر چیزی که دلت بخواهد، سوراخ درست چساندن دو قسمت، آن را فعال می

 «کند...می

 حاال وقت امتحان کردن آن بود.

رواخ در آلکس دستش را جلو برد و گوشواره را باز کرد. آن را از گوشش بیرون آورد، دو قسمت را داخل س

 لغزاند، قدم عقب گذاشت و تا ده شمرد. 

ی دیسکمن؟ آلکس داشت امیدش را از دست هیچ اتفاقی نیفتاد. گوشواره خراب شده بود، مثل فرستنده

ای نارنجی دیده شد. خوشبختانه هیچ صدایی نداد. گشاد ی سریع شعلهداد که ناگهان یک برق، زبانهمی

ی ه داشت، بعد تمام. آلکس به طرف در رفت. گوشواره سوراخی به اندازهشدن سوراخ حدود پنج دقیقه ادام

درخشید. آلکس دستش را جلو برد و شده هنوز میی دوپاوندی داخل آن ایجاد کرده بود. فلز ذوبیک سکه

 فشار داد. در روی پاشنه چرخید و باز شد.

نگه داشت. شاید از سلول بیرون  ای جوشش هیجان را حس کرد، اما خودش را به سختی آرامآلکس لحظه

جا بودند. او باالی یک کوه بود، بدون اسکی و ها همهآمده بود، اما هنوز در زیرزمین آکادمی بود. نگهبان

 بدون هیچ راه مشخصی برای پایین رفتن. هنوز در امان نبود. نه چندان زیاد.

سور در پیش گرفت. وسوسه شد پسرهای دیگر سر و صدا از اتاق بیرون آمد و مسیر راهرو را به طرف آسانبی

ها فقط ها از سلولتوانند کمک کنند. بیرون آوردن آندانست نمیها را آزاد کند؛ اما میرا پیدا کند و آن

انداخت. هر طور بود راهش را تا آسانسور پیدا کرد. متوجه شد پست نگهبانی که شان را به خطر میزندگی

ی است. یا آن مرد رفته بود برای خودش قهوه درست کند یا گریف به نیروهای آن روز صبح دیده بود خال

ی پسرهای دیگر زندانی بودند دیگر کسی نبود امنیتی داخل آکادمی استراحت داده بود. وقتی آلکس و همه

 ود.طور فکر کرده بودند. آلکس به سرعت جلو رفت. ظاهراً شانس با او بتا او را زیر نظر بگیرند. یا این

ی بیرون رفتنش از کوهستان، در اتاق خوابش دانست تنها وسیلهی اول برگشت. میبا آسانسور به طبقه

ها چه کرده بود؟ آلکس است. گریف حتماً هرچه را او با خود آورده بود، مورد بررسی قرار داده بود. اما با آن
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آنجا بود. توده شده رو تختخوابش. لباس نور آهسته جلو خزید و به اتاقش رفت. و همه چیز در راهروی کم

ها را ی ایندی بتهوون. آلکس از سر آسودگی آهی کشید. همهاسکی. عینک ایمنی. حتی دیسکمن با سی

 الزم داشت.

ها دانست اسکیتوانست با اسکی از کوه پایین برود. هنوز اصالً نمیقبالً فکر کرده بود باید چه کار کند. نمی

کنند. اما برای رد شدن از برف، بیش از یک راه وجود داشت. با عبور یک نگهبان از میرا کجا نگهداری 

کرد. راهروی بیرون، آلکس در جا میخکوب شد. پس همه در آکادمی نخوابیده بودند. باید به سرعت عمل می

 ی سلول، آژیر به صدا درآمد.به محض کشف شدن درِ شکسته

تر از اتاقش بود. وقتی بیرون سر و صدا وارد رختشویخانه شد که کمی پایینصبر کرد تا نگهبان برود، بعد بی

آمد، یک شیء بلند و مسطح با خود داشت که از آلومینیوم سبک ساخته شده بود. آن را به اتاق خوابش برد، 

توانست یترسید. اما نمدر را بست و چراغ کوچکی را روشن کرد. از اینکه نگهبان برگردد و نور را ببیند، می

 پذیرفت.در تاریکی کار کند. این خطری بود که باید می

 یک میز اتو دزدیده بود.

تر روز را صرف افتادن یا ی برفی سواری کرده بود. اولین بار، بیشاش با تختهآلکس فقط سه بار در زندگی

ی است. اما به تر از یادگیری اسکی برفی خیلی سختنشستن روی باسنش کرد. آموختن سواری با تخته

کنید. در سومین روز، آلکس یاد گرفته بود محض اینکه طرز کار با آن را یاد بگیرید، به سرعت پیشرفت می

ی برفی الزم داشت. ها براند، سُر بخورد و مسیرش را تغییر بدهد. حاال یک تختهکار های تازهچطور در شیب

 داد.میز اتو این کار را انجام می

اش بیرون زد. آلکس ی الماسیدی بتهون چرخید، بعد جلو لغزید، لبهاشت و روشن کرد. سیدیسکمن را برد

دانست هر تر بود. میخواست، پهنی ذهنی انجام داد، و شروع کرد به بریدن. میز اتو از آنچه مییک محاسبه

توانست هدایتش کند. میز یگرفت، نمرود، اما اگر تخته را زیادی بلند میتر میقدر تخته بلندتر باشد، سریع

های اندازها با ریشهاتو مسطح بود. بدون هیچ انحنایی در قسمت جلو یا به اصطالح دماغه. او در معرض دست

دی آمد. به پایین فشار داد و سیآمده از خاک بود. اما در این مورد هیچ کاری از دستش برنمیبیرون

خاند، یک منحنی درست کرد. حدود نیمی از میز اتو افتاد. چرخان، فلز را برید. آلکس آن را با دقت چر



 

 

                                         www.dreamrise.ir 

 143صفحه 

 مدرسه شوم

رسید، سری تیز در یک طرف و انحنایی در پشت. ی او میی دیگر را برداشت. میز اتو تقریباً به سینهنیمه

 نقص.بی

دانست سوارکار و تخته تنها در متر بیرون بزند. میگاه را جدا کرد و گذاشت حدود شش سانتیحاال تکیه

-ای، نه تکیهچیز نداشت؛ نه دستگیرهها درست باشند و او هیچتوانند با هم کار کنندکه شکافصورتی می

پیچید. گاه میز اتو باقی مانده بود میهایش را به آنچه از تکیههایش. فقط باید یکی از کفشگاهی برای پاشنه

 رفت.یافتاد، پایش در ماین کار به طرز هولناکی خطرناک بود. اگر می

اما تقریباً آماده بود. آلکس زیپ لباس اسکی را بست. اسمیترز گفته بود این لباس ضدّ گلوله است و احتماالً 

شاید آلکس به آن احتیاج پیدا کند. عینک محافظ را دور گردنش انداخت. پنجره هنوز تعمیر نشده بود. میز 

 آمد و بیرون رفت. اتو را بیرون انداخت؛ بعد خودش دنبال آن از پنجره باال

در آن موقع ماه نبود. آلکس کلید پنهان در عینک ایمنی را یافت و آن را روشن کرد. وقتی باطریِ پنهان 

انگیزی روشن شد ی کوهستان با نور سبز وهمفعال شد، صدای وزوز مالیمی به گوش رسید، و ناگهان دامنه

 ا ببیند.ها و سرازیری مسیر متروک اسکی رو آلکس توانست درخت

ی برف برد و از مالفه برای بستن آن به پایش استفاده کرد. با دقت موقعیتش را تعیین کرد، میز اتو را به لبه

ی بیست درجه. پاهایش را احمقانه قرار داده ی چهل درجه بود، پای چپش در زاویهپای راستش در زاویه

جا که بود داشت نگران تکنیک باشد. آلکس همانگرفت. اما وقت نبود. پاهایش باید در طرف دیگر قرار می

هایی های سبز و آبی گذرانده بود؛ یعنی رنگایستاد، و آنچه را قرار بود انجام بدهد بررسی کرد. او فقط دوره

دهند. از طریق جیمز فهمیده بود این کوهستان تا پایین یک رنگ های متوسط میکارها و شیبکه به تازه

توانست هایش نفسش به شکل ابرهای سبز باال آمد. میها، الزم دارد. در برابر چشمایفهسیاه، به نشانِ حر

 توانست به خودش اعتماد کند؟این کار را انجام بدهد؟ می

های آکادمی روشن شد. آلکس به جلو فشار داد و راه افتاد؛ با آژیر خطری پشت سر او به صدا درآمد. چراغ

افتاد، راه بازگشتی گرفت. تکلیف او را معلوم کرده بودند. حاال، هر اتفاقی می تر سرعتگذشت هر ثانیه بیش

 وجود نداشت.

*** 
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ی باز اتاق الکس ایستاد. خانم استلن بوش هم ای به تن، کنار پنجرهدکتر گریف، ربدوشامبر بلند نقره

ود و از بدن ناهموارش ربدوشامبر پوشیده بود؛ مال او ابریشم صورتی و به طرز غریب و هولناکی زشت ب

 کردند و منتظر دستورات بودند.ها را نگاه میآویزان بود. سه نگهبان ایستاده بودند، آن

ی روی قبالً به او درِ سلول را با سوراخ سوخته« چه کسی آن پسر را بازرسی بدنی کرد؟»دکتر گریف پرسید: 

 قفل نشان داده بودند.

 هایشان پریده بود.اما رنگ از صورتها جواب نداد، کدام از نگهبانهیچ

صبح باید به این سؤال جواب بدهید. فعالً تنها چیزی که اهمیت دارد این است که او »دکتر گریف ادامه داد: 

 «را پیدا کنیم و بکشیم.

-شود. میرود! اسکی ندارد. موفق نمیی کوه پایین میاو حتماً دارد پیاده از دامنه»خانم استلن بوش گفت: 

 «وانیم تا صبح صبر کنیم و بعد او را با هلیکوپتر بگیریم.ت

های میز اتو را دکتر گریف باقیمانده« کنیم.کنم این پسر شاید مبتکرتر از آن باشد که خیال میتصور می»

تصمیمش را گرفته بود. « بینید؟ او یک جور سورتمه یا سرسره درست کرده، بسیار خوب...می»برداشت. 

من دو نفر سوار بر »های او برگشته، خوشحال شد. وش از اینکه دید قاطعیت دوباره به چشمخانم استلن ب

 ها با شتاب از اتاق بیرون رفت.یکی از نگهبان« خواهم که او را تا پایین دنبال کنند. حاال!اسنوموبیل می

 «آن واحد پایین کوه چطور؟»خانم استلن بوش گفت: 

داشت که شاید کسی او همیشه یک نگهبان و راننده را برای این نگه میدکتر گریف لبخند زد. « حتماً»

داد. بخواهد آکادمی را با اسکی کردن ترک کند. این کار فقط برای احتیاط بود و حاال داشت نتیجه می

آهن تواند از خطر راهای هم استفاده کرده باشد، نمیدوفر برسد، هر وسیلهآلکس رایدر حتی اگر هم به الواله»

کنیم تا منتظرش بماند. بر فرض اینکه تا آنجا برسد، زدنش خیلی عبور کند. ما آنجا یک مسلسل مستقر می

 «تر خواهد بود.راحت

 «عالی است.»خانم استلن بوش زیر لب گفت: 
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توانیم به بستر دوست داشتم شاهد مرگ او باشم. اما، خوب، آن پسرک رایدر هیچ شانسی ندارد و ما می»

 «یم.برگرد

-ی برفکند. به زبان تختهرسید دارد به طرف مرگ حتمی سقوط میی فضا بود و به نظر میآلکس در لبه

ی رفت، دامنهیعنی اینکه از زمین فاصله گرفته بود. هر ده متری که جلو می –گرفت بازی، او داشت هوا می

چرخد. باد توی صورتش رد دور او میکرد. حس کرد دنیا داکوه پنج متر دیگر به طرف پایین شیب پیدا می

ی اتو باز او را از خورد. بعد هر جور شده خودش را در بخش دوم شیب قرار داد و به سرعت پایین رفت. تخته

ای با رنگ سبز ها و اشکال مسخرهکرد و درختپو آن بالن دورتر برد. داشت با سرعت وحشتناکی حرکت می

های تند کار را کردند. از بعضی نظرها شیبمحافظ با دید شب او عبور میهای تار و درخشان از برابر عینک

فرود بیاید تا سرعتش  –به اصطالح رومیزی  –کرد یک بار سعی کرد روی بخش مسطحی از کوه تر میساده

خُردکنی با زمین برخورد کرد که نزدیک بود از هوش برود و بیست ی استخوانرا کاهش دهد. با چنان ضربه

 رِ بقیه را تقریباً در نابینایی مطلق پیش رفت.مت

گرفت. ها تمام نیرویش را به کار میلرزید و او باید برای عبور از پیچوار میخورد و دیوانهمیز اتو تکان می

ترساند، سعی داشت شیب طبیعی کوه را رعایت کند؛ اما موانع زیادی در راه بود. آنچه پیش از همه او را می

مرد. و شد و میآمد، پرت میآلود فرود میده بود. اگر تخته با این سرعت روی یک قسمت گلشبرف ذوب

 تر خواهد بود.تر برود، خطر بزرگدانست هرچه پایینمی

های انبوه گذشت و فقط دو بار افتاده بود. هر دوبار در تودهاما تا به حال پنچ دقیقه از حرکت کردنش می

تر برود؟ سعی کرد آنچه را جیمز اسپرینتز به او گفته توانست پایینبود. چقدر میبرف که او را حفظ کرده 

کرد تا فقط بود به یاد بیارود، اما با این سرعت، فکر کردن غیرممکن بود. او باید تمام حواسش را جمع می

 سرپا بماند.

ترمز کند. در برابرش ای کوچک و مسطح رسید، جلوی تخته در برف فرو رفت و باعث شد ناگهان به لبه

کرد. به سختی جرئت کرد به پایین نگاه کند. در سمت ای شیب تندی پیدا میزمین به طرز هشداردهنده

جا را های انبوه درخت بود. در دوردست فقط سبزی مبهم. عینک محافظ فقط تا همانراست و چپ، توده

کم دو موتور شد. فریاد تعداد دستتر میکدید. و بعد از پشت سر صدایی را شنید که داشت نزدیدرست می



 

 

btm.bookpage.ir 

 آنتونی هوروویتس

 146صفحه 

های مگس –ها را دید ای هیچ چیز نبود. اما بعد آنیا شاید بیشتر. آلکس به پشت سرش نگاه کرد. لحظه

 آمدند.ی دید او پدیدار شدند. دو تا بودند و به طرف او میسیاهی در حوزه

سیِ سی 700راندند که به موتورهای کس را میهای مخصوص برف یاماها ماونتین مافراد گریف، اسنوموبیل

تر از بار سریعراندند و بدون زحمت پنجمتری خود روی برف میسه سیلندر مجهز بود. موتورها با ردهای سه

وات همان موقع روی او افتاده بود. حاال مردها داشتند با سرعت  300های کردند. نورافکنآلکس حرکت می

 کردند.ها را طی میی بین آنگذشت هر ثانیه فاصله آمدند و بابه طرفش می

تقی شنیده شد، یک رشته آلکس به جلو خیز برداشت و به طرف شیب بعدی راند. در همان موقع، ناگهان تق

هایشان مسلسل کار های دوردست، و بعد برف دورتا دور او به هوا بلند شد. افراد گریف روی اسنوموبیلترک

ی فلزی را زیر ی کوه با سرعت فرود آمد، فریاد زد و به زحمت تختهس وقتی از دامنهگذاشته بودند! آلک

 شد. پاهایش کنترل کرد. نواری که به طور موقت ساخته شده بود، داشت در مچش پاره می

توانست به راهش ادامه بدهد و سعی کند توانست ببیند. فقط میلرزید. نمیوار میی وسیله دیوانههمه

 ش را نگه دارد و امیدوار باشد مسیر پیش رویش باز باشد.تعادل

ی خودش را دید که در جلوتر از او روی برف ترین یاماها روی او افتاد و آلکس سایههای نزدیکنورافکن

ها را از باالی سرش تق دیگری کرد و آلکس سرش را دزدید، تقریباً عبور گلولهشد. مسلسل تقکشیده می

شد. در غیر این ی کوه خارج میکشان، موازی با او، جلو آمد. باید از دامنهموتور زوزهحس کرد. دومین 

 گرفتند. یا هر دو.کردند یا او را زیر میصورت به او تیراندازی می

ها شکافی دیده بود و داشت به طرف آن اش قرار داشت و چرخید. در میان درختتخته را به زحمت روی لبه

-ها که مثل نقاشیهای درختها و تنهکرد! با شاخهت به سرعت از میان جنگل عبور میرفت. حاال داشمی

توانستند در اینجا ها میشدند. اسنوموبیلوار به سرعت از کنارش رد میهای کامپیوتری دیوانههای توی بازی

سوراخ کرد. ها را سوراخها و شاخهها جواب داد که برگاو را دنبال کنند؟ به این سؤال انفجار دیگر مسلسل

تر تر گشت. تخته لرزید و او تقریباً با سر به جلو پرتاب شد. برف داشت نازکآلکس به دنبال مسیری باریک

متر فاصله ها با چند میلیها رفت. از میان آنترین درختشد! سُر خورد و چرخید و به طرف دو تا از قطورمی

 کنید!این مسیر را دنبال  -عبور کرد. حاال
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تر از آن بود که توقف کند. اسنوموبیل یاماها هیچ شانسی نداشت. راننده از مسیر خارج شد. سرعتش بیش

ها دنبال کند، اما اسنوموبیل خیلی پهن بود. آلکس صدای برخورد را شنید. سعی کرد آلکس را بین درخت

ها های نارنجی از روی درختشعله صدای خرد شدن وحشتناکی آمد، بعد یک فریاد، بعد یک انفجار. توپی از

ی کوچک دیگری دید وار به هوا بلند کرد. آلکس در برابرش تپههای سیاه را در رقصی دیوانهباال پرید و سایه

 ها. وقت بیرون رفتن از جنگل بود.و پشت آن، شکافی میان درخت

ها را پشت سر گذاشت، دو متر درخت روی تپه فرود آمد و از آن عبور کرد و بار دیگر به هوا بلند شد. وقتی

ها کنار هم بودند. ای هر دوی آنباالتر از زمین، دومین اسنوموبیل را دید. موتور به او رسیده بود. لحظه

اش را گرفت. هنوز در هوا بود که نوک تخته را چراند و دمش را برگرداند. آلکس به جلو خم شد و سر تخته

اش بیرون ی دیگر خورد و او را تقریباً از روی صندلیود. دم تخته به سر رانندهبه موقع کارش را انجام داده ب

انداخت. راننده فریاد زد و کنترلش را از دست داد؛ اسنوموبیل ناگهان به پهلو کشیده شد، انگار سعی داشت 

شد، بعد وقتی  پیج تند غیرممکنی بزند. بعد از زمین بلند شد و پشت سر هم معلق زد. راننده به بیرون پرت

اسنوموبیل آخرین معلق را زد و روی او فرود آمد، فریاد کشید. مرد و مسلسل روی برف پرت شدند و بعد 

هایش ابر سبزی مرتبه توقف کرد، نفسش در برابر چشمحرکت افتادند. آلکس، محکم روی برف افتاد و یکبی

 درست کرده بود.

-دید که به یک دره منتهی میهایی را میی پیستبرابرش همهای بعد دوباره به جلو حرکت کرد. در لحظه

دوفر نام داشت. پس او عمالً کار را تمام کرده بود! به شد و الوالهشد. حتماً همان جایی بود که راه باریک می

شهر.  دید. یکانتهای کوه رسیده بود. اما حاال در دام بود. هیچ راه دیگری در اطرافش نبود. نور را از دور می

های دید، از چپ به راست، با یک مانع عبور و حصاری از سیمامنیت. اما در عین حال خط آهن را هم می

آمد. حدود آهن از تونلی در کوه بیرون میکرد. در یک طرف خط راهخاردار. نور شهر همه چیز را روشن می

ا به طرف دیگر دره بکشاند و رفت، قبل از آنکه خمیدگی تندی آن رصد متر در خطی مستقیم پیش می

 دیگر دیده نشود.

ها در آمد. آنها میی برفی آلکس را دیدند که داشت به طرف آندو مرد در وانت استیشن خاکستری، تخته

کشیدند. انفجار را ندیده ای در آن سوی خط آهن توقف کرده بودند و فقط دو دقیقه بود انتظار میجاده

ها ربطی هایشان چه اتفاقی افتاده. اما به آنکه برای دو نگهبان و اسنوموبیل بودند و در این فکر بودند
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ها دستور داشتند پسرک را بکشند. و او درست در فضای باز بود و داشت با مهارت آخرین مسیر نداشت. آن

وجود نداشت. کرد. آنجا محلی برای پنهان شدن تر میها نزدیککرد. هر ثانیه، او را به آنرا در دره طی می

 کرد.بلژیکی بود و او را نصف می FNMAGمسلسل 

توانست توقف کند. برای تغییر گیری شده. نمیآلکس وانت استیشن را دید، دید مسلسل به طرف او هدف

جهت دادن خیلی دیر بود. تا آنجا آمده بود، اما حاال کارش تمام بود. حس کرد قدرتش را به کلی از دست 

 مرد؟کجا بود؟ چرا باید اینجا، تنها میداده. ام.آی.شش 

-کنان از تونل بیرون آمد. قطار باری بود. با سرعت سیو بعد ناگهان صدای انفجاری شنیده شد و قطار غرش

شد، و بین کرد. حداقل بیست واگن داشت، با یک موتور دیزلی کشیده میکیلومتر در ساعت حرکت می

کرد. اما فقط برای چند دقیقه بود. باید به که از او حمایت می ساختآلکس و مسلسل، دیواری متحرک می

 کرد.سرعت عمل می

-ی برف را پیدا کرد، آن را یک نقطهکند، آخرین تودهدانست دارد چه کار میآلکس در حالی که درست نمی

وزنش استفاده کرد و  سطح قطار بود.... حاال باالتر از آن. ازی فرود به حساب آورد و... به هوا پرید. حاال هم

ای که فکر کرد به طرف دیگر ها فرود آمد. سطح آن از یخ پوشیده بود و لحظهروی سقف یکی از واگن

اش را راند، از یکی به روی دیگری ی برفیها تختهخواهد افتاد؛ اما توانست بچرخد و در نتیجه بر باالی واگن

لو رفت. از اسلحه دور شد. موفق شده بود! فرار کرده بود! زده به سرعت جپرید و در میان موجی از هوای یخ

سواری هرگز با این برفخورد، سرعت قطار به سرعت او اضافه شد. هیچ تختههنوز داشت به جلو سُر می

 سرعت حرکت نکرده بود. 

به  گاهی نداشت. وقتی قطارزده هیچ تکیهاما بعد قطار در مسیرش به یک پیچ رسید. تخته روی سطح یخ

چپ پیچید، قدرت گریز از مرکز آلکس را به طرف راست پرت کرد. یک بار دیگر در هوا معلق شد. اما عاقبت 

 از برف خارج شده بود.

ی برفی از پایش کنده شد. دو بار باال پرید، بعد به ای به زمین خورد. تختهآلکس مثل یک عروسکِ پارچه

-زد، به زمین افتاد. چشمکافت عمیقی در سرش بیرون مییک حفاظ سیمی خورد و آنجا با خونی که از ش

 هایش بسته بود.
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 قطار در شب پیش رفت.

 حرکت دراز کشید.آلکس بی
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 15فصل 

 تشیع جنازه

پایین رفت. ساعت پنج  آمبوالنس با سرعت از خیابان ماکی دو گرزیُودا در شمال گرونوبل به طرف رودخانه

ها شروع نشده بود و به آژیر نیازی نبود. درست قبل از رودخانه، صبح بود و هنوز رفت و آمد اتومبیل

های زشت مدرن برگرداند. دومین بیمارستان بزرگ شهر بود. ی ساختمانمسیرش را به طرف محوطه

 شد.ای عقبِ آن دویدند که داشت باز میآمبوالنس کنار سرویس اورژانس ایستاد. پیراپزشکان به طرف دره

حرکتی را نگاه کرد که روی تخت برانکارد حال و بیاش بیرون آمد و بدن بیایخانم جونز از اتومبیل کرایه

گذاشتند؛ بعد روی چرخ قرار دادند و به سرعت به طرف درِ دولنگه بردند. همان موقع یک سرم محلول نمک 

بارید، اما ک اکسیژن صورتش را پوشانده بود. آن باال در کوهستان برف میبه دست او وصل بود و یک ماس

بارید. دکتری با روپوش سفید روی برانکارد خم شده روها میآوری روی پیادهنم باران ماللاین پایین فقط نم

برانکارد وارد  بود. آه کشید و سرش را تکان داد. خانم جونز این را دید. از از عرض خیابان عبور کرد و دنبال

 بیمارستان شد.

دار، مراقب بیمارستان بود. مرد ی الییمرد الغری هم با موهای کامالً کوتاه، پیراهن چسبان سیاه و جلیقه

ای آنکه بداند او کیست. او آلکس را هم دیده بود. یک تلفن همراه بیرون آورد و شمارهخانم جونز را دید، بی

 اند...خواست بدگرفت. دکتر گریف می

*** 

سه ساعت بعد خورشید بر فراز شهر بود. گرونوبل تا حد زیادی مدرن است و حتی با وجود موقعیت کامالً 

 کند. اما در این روزِ مرطوب و ابری آشکارا شکست خورده بود.اش برای جلب توجه تالش میکوهستانی

ی ه شد. او یک کت و شلوار چهارخانهبیرون بیمارستان، اتومبیلی توقف کرد و اوا استلن بوش از آن پیاد

دستی چرمی اش جا گرفته بود. یک کیفای و سفید به تن داشت، با کالهی که روی موهای حنایینقره
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خواست آراسته به نظر برسد. شبیه مردی در لباس بار هم که شده آرایش کرده بود. میداشت و برای یک

 زنانه بود.

ای تلفن و مونیتور اصلی را پیدا کرد. آنجا پرستار جوانی پشت تودهوارد بیمارستان شد و میز پذیرش 

 ی سلیس با او حرف زد.کامپیوتر نشسته بود. خانم استلن بوش به فرانسه

 «اند. اسم او آلکس فرند است.اند امروز صبح پسر جوانی را به اینجا آوردهببخشید به من گفته»گفت: 

اش حالتی رد کامپیوترش کرد. اطالعات را روی صفحه خواند و چهرهپرستار اسم را وا« یک لحظه، لطفاً»

 «توانم بپرسم شما که هستید؟می»جدی گرفت. 

 «من دستیار مدیر آکادمی پو آن بالن هستم. او یکی از شاگردان ماست.»

 «شما از شدت جراحات او مطلع هستید، مادام؟»

خانم استلن بوش دستمال کوچکی بیرون آورد و « شده.اش دچار حادثه ی برفیبه من گفته شده او با تخته»

ی برفی از کوهستان پایین بیاید و با یک قطار او سعی کرد شب با تخته»هایش مالید. با مالیمت به چشم

 «کنند.هایش خیلی جدی هستند، مادام. دکترها االن دارند او را عمل میتصادف کرد. جراحت

توانم اسم من اوا استلن بوش است. می»هایش را فرو خورد. گفت: خانم استلن بوش سر تکان داد، اشک

 «منتظر بمانم تا خبر بگیرم؟

 «البته، مادام.»

ها ی پذیرش نشست. در یک ساعت بعد رفت و آمد مردم را تماشا کرد. بعضیخانم استلن بوش در محوطه

تا از بیماران دیگر خبر بگیرند. متوجه  ها با صندلی چرخدار. آنجا افراد دیگری هم منتظر بودندسر پا، بعضی

های خیلی سیاه. اهل شده، و با چشمها، زنی است با ظاهر جدی و موی سیاه و بد کوتاهشد یکی از آن

 انداخت.ای از تایمز لندن نگاهی میانگلستان بود. گاه و بیگاه به نسخه

-ی جدی به خود میبدی بدهند، قیافه بعد دری باز شد و دکتری بیرون آمد. دکترها وقتی قرار است خبر

 «خانم استلن بوش؟»ای داشت. پرسید: گیرند. این دکتر هم حاال چنان قیافه
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 «شما مدیر مدرسه هستید؟»

 «بله.»

 «شما مدیر مدرسه هستید...؟»

 «دستیار مدیر، بله.»

بر کرد تا زن خبر را او ص« خیلی متأسفم، مادام. آلکس فرند، چند دقیقه قبل مرد.»دکتر کنار او نشست. 

اش طور جمجمههای متعددی داشت. بازوهایش، استخوان سینه، پایش. همینشکستگی»جذب کند. 

شکسته بود. جراحی کردیم، اما متأسفانه خونریزی داخلی وسیع بود. دچار شوک شد و نتوانستیم او را به 

 «حالت عادی برگردانیم.

 «اش اطالع بدهم.باید به خانواده»چیزی بگوید. زمزمه کرد: خانم استلن بوش سر تکان داد، سعی کرد 

 «او اهل این کشور است؟»

 «نه.»

متشکرم، »خانم استلن بوش سر پا ایستاد. « انگلیسی است. پدرش... سر دیوید فرند... من باید به او بگویم.»

 «اید.اید انجام دادهدکتر. مطمئنم شما هر کاری توانسته

اش از دستش رها شد و ی چشمش متوجه شد زن موسیاه هم ایستاد و روزنامهگوشه خانم استلن بوش، از

 رسید یکه خورده. روی زمین افتاد. مکالمه را شنیده بود و به نظر می

 ها حرفی نزد.یک از آنهر دو زن همزمان بیمارستان را ترک کردند. هیچ

 

هرکولس بود. درست قبل از ظهر  C-130د مارتین هیکشید، یک الکهواپیمایی که در باند پرواز انتظار می

کشید. یکی رفتند، در میان غبار انتظار میی نقلیه به سوی آن میفرود آمده بود. در حالی که سه وسیله

 اتومبیل پلیس بود، یکی جیب و یکی آمبوالنس.
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ما همان روز صبح از المللی زیادی نداشت، اما این هواپیهای بینفرودگاه سن گئوری در گرونوبل پرواز

انگلستان آمده بود. از آن سو حصار توری، پیرامون باند پرواز، خانم استلن بوش با یک دوربین قوی تماشا 

های فرانسوی تابوتی را بلند کرد. یک اسکورت نظامی کوچک تشکیل شده بود. چهار مرد در یونیفرممی

رسید. انگیزی کوچک به نظر می، به طرز ترحمهای عریضشان قرار گرفتکرده بودند که وقتی روی شانه

ای و یک پرچم انگلیس به شکل مربع تا شده در وسط آن قرار های نقرهتابوت ساده بود؛ چوب کاج با دسته

 داشت.

داشتند، تابوت را به طرف هواپیمای در انتظار بردند. خانم استلن بوش نظامیان که هماهنگ با هم قدم برمی

کرد و زنی را دید که در بیمارستان بود. با یک اتومبیل پلیس آمده بود. وقتی تابوت را در  دوربین را تنظیم

کرد؛ بعد به اتومبیل برگشت و او را بردند. در این موقع، خانم گذاشتند، او ایستاده بود و تماشا میهواپیما می

و او به سرعت این زن را به  داشتهای زیادی نگه میدانست او کیست. دکتر گریف پروندهاستلن بوش می

ی ام.آی.شش شناسایی کرد. خانم استلن بوش تا عنوان خانم جونز، معاون آلن بالنت، سرپرست عملیات ویژه

های هواپیما شروع کرد به چرخیدن و آخر ماند. درهای هواپیما بسته شد. جیپ و آمبوالنس رفتند. پروانه

کنان پرواز کرد، ابرها یقه بعد به هوا بلند شد. وقتی غرشخودش به سنگینی روی باند جلو رفت. چند دق

ور شد. بعد ابرها اش در نور درخشان خوشید غوطهایهای نقرهای بالانگار برای پذیرفتنش باز شدند و لحظه

 به محل قبلی خود غلتیدند و هواپیما ناپدید شد.

و منتظر ماند تا تماس برقرار شد. گفت: ای گرفت خانم استلن بوش تلفن همراهش را بیرون آورد. شماره

 «خوک کوچک مرده.»

 به اتومبیلش برگشت و رفت.

 

ی دوم رفت. به ها به طبقهخانم جونز بعد از آنکه فرودگاه را ترک کرد، به بیمارستان برگشت و با عبور از پله

و گذاشت عبور کند. در  کرد و برای او سر تکان داددری دولنگه رسید که یک پلیس مرد از آن نگهبانی می

شد. او به طرف یک در رفت، این یکی هم طرف دیگر راهرویی بود که به یک بخش خصوصی منتهی می

 نگهبان داشت. در نزد. یکراست وارد شد.
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کرد. ی ایسره نگاه میی گرونوبل در آن طرف رودخانهآلکس رایدر کنار پنجره ایستاده بود و داشت به منظره

کردند؛ جهانگردان را آن باال االتر از او، پنج حباب از آهن و شیشه آهسته در کابلی حرکت میبیرون، خیلی ب

بردند. با وارد شدن خانم جونز، او برگشت. دور سرش یک باند بود، اما به جز این سالم ی باستیل میبه قلعه

 رسید.به نظر می

 «شانس آوردی زنده ماندی.»خانم جونز گفت: 

 «میرم.خیال کردم می»داد: آلکس جواب 

توانست اش، نمیخانم جونز، برخالف عادت همیشگی« طور فکر کند.امیدوار باشیم دکتر گریف هم همین»

-واقعاً معجزه بود. تو حداقل باید دچار یک شکستگی می»هایش نشان ندهد. گفت: اش را در چشمنگرانی

 «شدی.

ی به بیرون پرت آور و ناامیدانهی سرسامسعی کرد لحظه« لباس اسکی از من محافظت کرد.»آلکس گفت: 

پایش را مالید و « آنجا بوته هم بود. و یک جور حفاظ که مرا نگه داشت.»شدن از قطار را به یاد بیاورد. 

 «هر چند که سیمِ خاردار بود.»اش در هم رفت. چهره

ای ی او برایش لباس تازهعاینهآلکس به طرف تخت رفت و روی آن نشست. دکترهای فرانسوی بعد از م

 ی مخصوص جنگ.تنههای نظامی است؛ شلوار و نیمآورده بودند. متوجه شد لباس

 امیدوار بود سعی نداشته باشند چیزی را به او بفهمانند.

ترین سؤال شروع کنم. من دو روز قبل کمک خواستم. شما من سه سؤال دارم. اما بگذارید با بزرگ»گفت: 

 «؟کجا بودید

 «من متأسفم، آلکس. برای این کار... مشکالت تدارکاتی وجود داشت.»خانم جونز گفت: 

شد شکم مرا پاره تان بودید، دکتر گریف داشت آماده میبله؟ خوب، وقتی شما گرفتار مشکالت تدارکاتی»

 «کند!
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ته شوی. ممکن بود طوری به آکادمی حمله کنیم. این کار ممکن بود باعث شود تو کشتوانستیم همیننمی»

کردیم بفهمیم جریان کردیم. باید سعی میی شما کشته شوید. ما باید به کندی عمل میباعث شود همه

 «کنی چطور تو را با این سرعت پیدا کردیم؟چیست. فکر می

 «این سؤال دوم من بود.»

ها ستان مستقر کرده بودیم. آنبعد از دریافت سیگنال تو، افرادمان را در کوه»خانم جونز شانه باال انداخت. 

ها تو را تعقیب کردی و اسنوموبیلآکادمی را محاصره کرده بودند. وقتی داشتی به طرف پایین اسکی می

ها را شنیدند. دیدند در مورد قطار چه اتفاقی افتاد و پیام رادیویی فرستادند تا کردند، صدای مسلسلمی

 «کمک بگیرند.

 «ام؟خواستید دکتر گریف فکر کند من مردهتشیع جنازه چه بود؟ چرا می بسیار خب. پس این ماجرای»

ای، او پانزده پسر را در آکادمی زندانی کرده. پسرهایی که طور که تو به ما گفتهاین ساده است، آلکس. آن»

عمرم  ترین چیزی است که بهباید بگویم. این عجیب»او سرش را تکان داد. « ها را عوض کند.قصد دارد آن

 «کردم.شنیدم، باور نمیام و اگر آن را از هر کسی به جز تو میشنیده

 «خیلی لطف دارید.»آلکس زیر لب گفت: 

ی آن پسرها بود. یا شاید از ای، اولین اقدامش کشتن همهکرد تو دیشب زنده ماندهاگر دکتر گریف فکر می»

د داشتیم و آن هم غافلگیر کردن او بود. باید باور کرد. ما فقط یک امیها به عنوان گروگان استفاده میآن

 «ای.کرد تو مردهمی

 «خواهید او را غافلگیر کنید؟می»

ها دیشب آن ایم. آنشویم. به تو گفتم یک گروه حمله اینجا در گرونوبل مستقر کردهامشب وارد عمل می»

خانم « اند.ها مسلح و باتجربهند. آنباال در کوهستان بودند. قرار است به محض اینکه تاریک شد حمله کن

 «فقط یک چیز ندارند.»جونز مکث کرد. 

 «چی؟»آلکس ناگهان احساس ناراحتی کرد. پرسید: 
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ها به کسی احتیاج دارند که ساختمان را بشناسد. کتابخانه، آسانسور مخفی، محل آن»خانم جونز گفت: 

 «ها...ها، راهروی سلولاستقرار نگهبان

-فهمم. فراموشش کنید! من به آن باال بر نمیهای نظامی را میامکان ندارد! حاال معنی لباس»آلکس گفت: 

 «ام؟کنید من دیوانهگردم! موقع فرار نزدیک بود کشته شوم! خیال می

 «شوند. تو کامالً در امان هستی...آلکس، مراقب تو می»

 «نه!»

 «خواهد تو را ببیند.کنم. اما کسی مییبسیار خب، احساست را درک م»خانم جونز سر تکان داد. 

ای به در خورد و در باز شد تا مرد جوانی را نشان بدهد که لباس جنگی پوشیده درست همان موقع، ضربه

ای تیره و هشیار. او در اواخر بیست سالگی بود. مرد هیکل با موهای سیاه، چهارشانه و چهرهبود. مردی قوی

 «ی نفرات پیدا شده. چطوری، کاب؟خوب، خوب، خوب. سر و کله»داد. گفت: آلکس را دید و سرش را تکان 

شناخت. وقتی ام.آی.شش آلکس را برای آلکس او را فوراً شناخت. این سربازی بود که او را با نام وولف می

زشی ی آموی ای.آ.اس به ویلز فرستاده بود، وولف مسئول واحد او بود. اگر دورهروزهی آموشی یازدهدوره

گذاشت و حتی نزدیک بود او را بیرون سر آلکس میجهنمی بود، وولف آن را بدتر کرده بود. از اول سربه

بیندازد. هر چند در آخر، وولف بود که نزدیک بود جایش را در اس.آ.اس از دست بدهد و آلکس بود که او را 

 اشته و وولف چیزی بروز نداده بود.نجات داد. اما آلکس هنوز مطمئن نبود این کار روی او چه تأثیری د

 «وولف!»آلکس گفت: 

 «ی انگور بیاورم.متأسفم. فراموش کردم گل با خوشه»وولف شانه باال انداخت. « شنیدم درب و داغان شدی.»

 «کنی؟اینجا چه کار می»آلکس پرسید: 

 «ای درست کنم.مرا خبر کردند افتضاحی را که پشت سرت باقی گذاشته»

 «تا پایین کوه دنبالم کرده بودند کجا بودی؟خوب وقتی »
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 «کردی؟ظاهراً داشتی تنهایی خوب عمل می»

آلکس تا حاال کار خیلی خوبی انجام داده. اما واقعیت این است »خانم جونز صحبت را به دست گرفت. گفت: 

ها باشد. با آنچه آلکس به که پانزده زندانی جوان آن باال در پو آن بالن هستند و اولین اقدام ما باید نجات آن

ی دانیم آنجا سی نفر نگهبان در داخل و اطراف مدرسه هستند. تنها شانس آن پسرها حملهما گفته، می

 «شود.واحد اس.آ.اس است. این کار امشب انجام می

 «فرماندهی را وولف بر عهده دارد.»به طرف آلکس برگشت. 

برد. خانم جونز دقت کرد فقط نام مستعار وولف را ها نام نمیدهاس.آ.اس هرگز وقتی در حال فعالیت بود، از ر

 به کار ببرد.

 «این پسر چه نقشی در ماجرا دارد؟»وولف با تأکید پرسید: 

تواند شما را های زندان را. میها را بلد است و محل قرار گرفتن سلولشناسد. موقعیت نگهبانمدرسه را می»

 «به طرف آسانسور هدایت کند...

بعد به طرف خانم « تواند هرچه الزم است بدانیم حاال و همینجا بگوید.او می»وولف حرف او را قطع کرد. 

رویم. شاید شود. داریم با اسکی میما به بچه الزم نداریم. فقط اسباب زحمت می»جونز برگشت و گفت: 

 «یرد...توانم یکی از افرادم را به هدر بدهم که دست او را بگخونریزی شود. نمی

تر من احتیاجی ندارم کسی دستم را بگیرد. حق با خانم جونز است. من بیش»آلکس تند و خشمگین گفت: 

ام. بدون منت شما. ام. و از آنجا بیرون آمدهی شما در مورد پو آن بالن اطالع دارم. من آنجا بودهاز همه

ام به او کمک کنم و این کار را است. قول دادهها دوست من ام. یکی از آنطور، بعضی از پسرها را دیدههمین

 «کنم.می

 «نه اگر کشته شوی.»

 «توانم از خودم مراقبت کنم.می»
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پس قرار گذاشته شد. آلکس شما را به آنجا هدایت خواهد کرد، اما بعد هیچ نقش دیگری »خانم جونز گفت: 

 «دانم.مسئولیت شخصی تو میدر عملیات نخواهد داشت. و در مورد امنیت او، وولف، من این را 

 «مسئولیت شخصی. بسیار خوب.»وولف غرولند کرد: 

گشت. بعد متوجه موضوع اختیار لبخند زد. پافشاری کرده بود و حاال داشت با اس.آی.اس بر میآلکس بی

با  شد. چند لحظه قبل، با عصبانیت برخالفِ این جر و بحث کرده بود. به خانم جونز نگاهی انداخت. البته،

 دانست.آوردن وولف به اتاق، او را به بازی گرفته بود. و این را می

 «بسیار خوب، کاب. ظاهراً تو هم هستی. برویم بازی.»وولف سر تکان داد. گفت: 

 «حتماً، وولف. برویم بازی.»آلکس آهی کشید: 
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 16فصل 

 هجوم شبانه

بودند و وولف فرمانده بود. آلکس در کنارش قرار داشت. پنج مرد با اسکی از کوه پایین آمده بودند. هفت نفر 

کرد در های سفید پوشیده بودند؛ استتاری که کمک میها شلوار، کت، و کالهآمدند. آنها میدیگر دنبال آن

ه ها را در دو کیلومتری شما و دویست متر باالتر از پو آن بالن پیاده کردبرف دیده نشوند. یک هلیکوپتر آن

های ایمنی با دید شب، به سرعت راهشان را به طرف پایین پیدا کرده بودند. هوا ها مجهز به عینکبود، و آن

برد، از اش داشت از این سفر لذت میدوباره آرام شده بود. ماه بیرون آمده بود. آلکس، برخالف میل شخی

ور در نور سفید. و او بخشی از یک واحد وطهکردند، از کوهستان خالیِ غها که از برف عبور میی اسکیزمزمه

 کرد. ی اس.آ.اس بود. احساس امنیت میحمله

اما بعد آکادمی پایین پای او ظاهر شد، و یک بار دیگر به خود لرزید. قبل از اینکه راه بیفتد، تقاضای اسلحه 

 کرده بود؛ اما وولف سرش را تکان داده بود.

 «شوی.کنی، بعد از دید پنهان میما را وارد ساختمان می متأسفم، کاب، این دستور است. تو»

 

ای بسیار بزرگ روی محل پروازش قوز کرده بود. شد. هلیکوپتر مثل حشرهدر ساختمان هیچ نوری دیده نمی

شد. وولف یک کس دیده نمیمحل پرش با اسکی، تاریک و فراموش شده، در یک طرف قرار داشت. هیچ

 ها توقف کردند. دستش را باال برد و آن

 «ها!نگهبان»زمزمه کرد: 

 «دهند. یکی روی سقف.دو نفر نگهبانی می»
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 «بگذار اول او را کنار بگذاریم.»

خانم جونز دستوراتش را به روشنی صادر کرده بود. نباید خونریزی شود، مگر اینکه مطلقاً ضروری باشد. 

ها را در ضع دکتر گریف، خانم استلن بوش و نگهبانتوانست ومأموریت بیرون آوردن پسرها بود. اس.آ.اس می

ای به او داد. تیرکمان بود؛ زمان دیگری روشن کند. وولف یک دستش را باال گرفت و یکی از افرادش وسیله

ای پیچیده و مدرن با یک مخزن آلومینیوم مایکروفلیت و امکانات نه یکی از انواع قرون وسطایی، بلکه اسلحه

گیری کرد. آلکس دید که تیر بیهوش کننده در کمان گذاشت، آن را باال گرفت و هدف لیزری. وولف یک

زند. بعد انگشتش خم شد و تیر در شب برق زد؛ با سرعت صد متر در ثانیه جلو دارد با خودش لبخند می

 ن آورد.رفت. صدای ضعیفی از سقف آکادمی بلند شد. انگار کسی سرفه کرده باشد. وولف تیر و کمان را پایی

 «یکی کنار رفت.»گفت: 

 «البته. و حدود بیست و نه تای دیگر هم باید کنار بروند.»آلکس زیر لب گفت: 

تر. حدود بیست متر فاصله داشتند که ها به پایین رفتن ادامه دادند، حاال خیلی آهستهوولف عالمت داد و آن

جا، به ن مسلسل آویخته بود. افراد اس.آ.اس، یکهایشادیدند در اصلی باز شد. دو مرد بیرون آمدند، از شانه

طرف راست چرخیدند؛ پشت دیوار کناری مدرسه ناپدید شدند. بعد کنار دیوار توقف کردند و خود را صاف 

ها همان موقع توقف هایشان انداختند. دو تا از افراد آهسته جلو رفتند. آلکس متوجه شد آنروی شکم

 اند.هایشان را کنار انداختهاسکی

زد. نیمی از صورت آلکس در برف رفته ها داشت آرام به آلمانی حرف میدو نگهبان نزدیک شدند. یکی از آن

ها را نامرئی کند. درست وقتی سرش را بلند کرد، دید دو تا از تواند آنهای نظامی میدانست لباسبود. می

دو باتوم در زیر نور ماه تاب خورد. نگهبانان مچاله  اند.ها مثل ارواحی برخاسته از قبر از زمین بلند شدههیکل

 رفتند.ها آن شب جایی نمیها بسته شده بود. نگهبانشدند. در عرض چند ثانیه دست و دهان آن

هایش را زده اسکیوولف دوباره عالمت داد. افراد بلند شدند و به طرف در اصلی، جلو دویدند. آلکس شتاب

داده به دیوار، به در رسیدند. ها صف کشیده دنبال هم، با کمرهای تکیهرفت. آن هابیرون آورد و دنبال آن

 ها وارد شدند.وولف به داخل نگاهی کرد تا مطمئن شود امن است. سر تکان داد. بعد آن
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در تاالری بودند که اژدهاهای سنگی و سرهای حیوانات در آن قرار داشت. آلکس دید کنار وولف است و به 

 های مختلف اشاره کرد.جه شد کجاست و به اتاقسرعت متو

از این »دید عصبی است. او حاال کامالً جدی بود. آلکس در نگاهش می« کتابخانه؟»وولف زمزمه کرد: 

 «طرف.

هایش کتش رفت. وولف یک قدم جلو گذاشت، بعد چمباتمه زد، یک دستش به سرعت توی یکی از جیب

کرد. وولف احتیاطی نمیزد. دکتر گریف اصالً بیتر در راهرو گشت مینگهبان دیگری ظاهر شد. داشت پایین

ایستاد تا مرد عبور کند آن وقت سر تکان داد. یکی دیگر از افراد اس.آ.اس دنبال او رفت. آلکس یک صدای 

 گرومپ شنید. و صدای تلق افتادن یک اسلحه.

 «تا اینجا خوب بود.»وولف زمزمه کرد: 

آلکس به وولف نشان داد چطور به آسانسور دسترسی پیدا کند و وولف وقتی زره به  وارد کتابخانه شدند.

 «اینجا عجب جایی است.»نرمی دو قسمت شد، آهسته سوتی زد. زیر لب گفت: 

 «روی یا پایین؟باال می»

 «پایین.»

 «ها همه سالم هستند.بگذار مطمئن شویم بچه»

بود. آلکس به وولف در مورد نگهبان پشت میز در دیدرسِ ها جا در آسانسور درست برای هر هفت نفر آن

کنان بیرون آمد. در حقیقت، آنجا دو نگهبان بود. آسانسور، هشدار داده بود و وولف اصالً خطر نکرد. شلیک

کرد. وولف دوباره شلیک کرد. دو ها فنجانی قهوه در دست داشت، آن یکی داشت سیگار روشن مییکی از آن

هایشان را یافتند. دوباره، همه چیز ی کوتاه راهرو حرکت کردند و هدفی دیگر در فاصلهدهکننتیر بیهوش

حرکت دراز کشیدند. افراد اس. آ. اس وارد راهرو تقریباً در سکوت مطلق اتفاق افتاد. دو نگهبان افتادند و بی

ادآوری نکرده. زمزمه کرد: شدند. ناگهان آلکس به یاد آورد. از دست خودش عصبانی بود که قبالً آن را ی

 «اند.کشی کردهها را برای شنیدن صدا سیمها شوی. آنتوانی وارد سلولنمی»
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 «نشانم بده!»وولف سر تکان داد: 

خواهم می»آلکس به وولف راهرویی را نشان داد که درهای آهنی داشت. وولف به یکی از افرادش اشاره کرد. 

 «کردند، این اولین محلی است که گریف خواهد آمد.جا بمانی. اگر ما را پیدا همین

ها به آسانسور برگشتند. باال به کتابخانه رفتند و بعد وارد تاالر ی آنمرد سر تکان داد. فهمیده بود. بقیه

 شدند. 

 «خواهیم آژیر را از کار بیندازیم. تو هیچ نظری نداری...ما می»وولف به طرف آلکس برگشت. توضیح داد: 

 «های خصوصی گریف در طرف دیگر هستند.ین طرف. اتاقاز ا»

زدند. وولف به اما قبل از آنکه حرفش را تمام کند، دو نگهبان دیگر ظاهر شدند؛ داشتند در راهرو قدم می

-ی دیگر و یکی از افرادش دو نفر دیگر را از پا درآورد. اما اینکنندهها شلیک کرد. یک تیر بیهوشیکی از آن

اش را بیرون آورد. او احتماالً ها اسلحهی کسری از ثانیه تأخیر داشتند. آلکس دید یکی از نگهباندازهبار به ان

ها به شد. اما در آخرین لحظه، انگشتش روی ماشه فشار آورد. گلولهقبل از آنکه شلیک کند، بیهوش می

کس زخمی نشد، اما کار یچهای چوب را پایین ریخت. هطرف پایین شلیک شد. به سقف خورد، گچ و خرده

 ها روشن شدند. آژیر به صدا درآمد. خراب شده بود. چراغ

 تری بیرون ریختند.بیست متر دورتر، دری باز شد و نگهبانان بیش

 «وولف فریاد زد: پایین!

او یک نارنجک بیرون آورد. ضامنش را کشید و آن را پرت کرد. آلکس به زمین خورد و یک ثانیه بعد انفجار 

ها نابینا و ناتوان، تلوتلو آور انتهای راهرو را پر کرد. نگهبانمالیمی شنیده شد و ابر بزرگی از گاز اشک

 ها را از پا درآوردند.خوردند. افراد اس.آ.اس به سرعت آن

برای پنهان شدن جایی پیدا کن. تو ما را به داخل »وولف آلکس را گرفت و او را نزدیک آورد. فریاد زد: 

 «دهیم.ی کار را خودمان انجام میای. بقیهان آوردهساختم
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هایش کرد چشممقداری گاز به او رسیده بود و احساس می« به من اسلحه بده!»آلکس در مقابل فریاد زد: 

 سوزد.دارد می

ی دردسر، تو باید از سر راه کنار بروی. یک جای امن پیدا کن. بعد نه. من دستور دارم. با اولین نشانه»

 «آییم.نبالت مید

 «وولف...!»

دوید. آلکس از جایی در پایین صدای شلیک یک مسلسل را اما وولف همان موقع بلند شده بود و داشت می

ها را برسد. اما مأمور ها را فرستاده بودند تا حساب زندانیشنید. پس وولف حق داشت. یکی از نگهبان

ها خطر بکند. توانست روی جان زندانیبودند. اس.آ.اس نمی اس.آ.اس منتظرش بود و حاال قوانین تغییر کرده

افتاد. اما او در آن هیچ نقشی نداشت. شد. آلکس فقط توانست نبردی را تصور کند که اتفاق میخونریزی می

 کارش پنهان شدن بود.

کرد. ی میکامرفت، احساس تلخها عقب میتر. وقتی آلکس به طرف پلههای بیشتر. شلیکانفجارهای بیش

دادند. نیم ها نیمی از اوقات با خوشحالی او را به کشتن میاین از آن کارهای همیشگی ام.آی.شش بود. آن

 کردند.دیگر با او مثل یک بچه رفتار می

سوخت و حاال های آلکس هنوز بر اثر گاز میناگهان نگهبانی ظاهر شد و به طرف صدای درگیری دوید. چشم

کند. نگهبان پسر هایش را به طرف صورتش برد و وانمود کرد دارد گریه می. دستاز آن استفاده کرد

ی گریانی را دید. ایستاد. در آن لحظه آلکس رو پای چپش چرخید، قسمت باالی پایش را از سالهچهارده

 که در کاراته یاد گرفته بود. گیریماوشیی چرخشیِ درجا یا پهلو به طرف شکم مرد حرکت داد؛ ضربه

حرکت افتاد. بعد از آن حال الکس هایش پیچ و تاب خورد و بینگهبان حتی فرصت نکرد فریاد بزند. چشم

 کمی بهتر شد.

آمد. یک دور دیگر تیراندازی شد، بعد انفجار آرام دومین نارنجک گاز تری از دستش برنمیاما هنوز کار بیش

های بخش کناری ساختمان و در باالی آن، ت پنجرهتوانسآور. آلکس به اتاق ناهارخوری رفت. آنجا میاشک

چرخد. کسی داخل آن بود. به پنجره های هلیکوپتر دارد میمحل فرود هلیکوپتر را ببیند. متوجه شد پره

 داد.تر شد. دکتر گریف بود! باید به وولف خبر مینزدیک
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 خانم استلن بوش مقابل او ایستاده بود.

هایش جلو اش از خشم در هم رفته بود، لبتر از این ندیده بود. تمام چهرهغیرانسانی هرگز او را با ظاهری

 ور بود.هایش شعلهآمده بود، چشم

صدایش تقریباً مثل ناله بود، انگار به « ای!ای! تو هنوز زندهتو نمرده»خانم استلن بوش با صدای بلند گفت: 

 «ها را به اینجا آوردی. تو همه چیز را نابود کردی!و آنت»ها عادالنه نبود. کدام از ایندالیلی هیچ

 «کار من این است.»آلکس گفت: 

دید همان خانم استلن بوش با خودش خندید. آلکس می« چه چیزی باعث شد بیایم اینجا را هم ببینم؟»

-یخوب، دست کم این یک قسمت کوچک کار را م»ذره عقلی هم که این زن داشت، از سرش پریده. یک 

 «توانم تمام کنم.

فایده طور که آموزش دیده بود. اما بیآلکس خودش را منقبض کرد، پاها باز، مرکز ثقل پایین. درست همان

کرد. مثل این بود که آلکس آور حرکت میبود. خانم استلن بوش به طرف او خیز برداشت؛ با سرعتی وحشت

بدنش حس کرد، وقتی دو دست عظیم او را گرفت و با سر با اتوبوس تصادف کرده باشد. برخورد او را با تمام 

ی به طرف میز پرت کرد، فریاد کشید. به یک میز خورد، آن را برگرداند، بعد وقتی خانم استلن بوش دنباله

-متر خطا نکرده بود، میتر از یک سانتیی کمی اولش را گرفت، با لگدی حمله کرد که اگر با فاصلهحمله

 هایش جدا کند. آلکس غلت زد.از شانهتوانست سرش را 

ی دید. خون از گوشهای تار میزنان، به زحمت روی پاهایش بلند شد و ایستاد. لحظهنفسآلکس نفس

چکید. خانم استلن بوش دوباره حمله کرد. آلکس خودش را به جلو پرت کرد، یکی دیگر از میزها دهانش می

ی پایش رو پشت سر او فرود آمد. رخید، در هوا دایره زد، هر دو پاشنهرا به عنوان اهرم به کار برد. پاهایش چ

رفت. اما با آنکه آلکس حس کرد تکان ناشی از این ضربه ای از هوش میهر کس دیگری بود با چنین ضربه

های خانم در تمام بدنش باال آمد، خانم استلن بوش تقریباً تکان نخورد. وقتی آلکس میز را رها کرد، دست

ستلن بوش تاب خورد و پایین آمد و چوب قطور را خرد کرد. میز از هم پاشید و او از زمین بلند شد. با ا
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غرشی بلند آلکس را به دیوار کوبید. آلکس فریاد زد. خیال کرد شاید گردنش شکسته باشد. روی زمین سُر 

 توانست حرکت کند.خورد. نمی

های شید. از پنجره نگاهی به بیرون انداخت. حاال پرهکخانم استلن بوش ایستاد. به سنگینی نفس می

 چرخید. هلیکوپتر به جلو حرکت کرد و بعد به هوا بلند شد. وقت رفتن بود.هلیکوپتر با سرعت تمام می

ای بیرون آورد و آلکس را هدف گرفت. آلکس به او خیره اش را برداشت. از آن اسلحهدستیزن خم شد وکیف

 وانست بکند.تکاری نمیشد. هیچ

 «و کاری که من داشتم این است.»خانم استلن بوش لبخند زد. گفت: 

 در اتاق ناهاخوری به شدت باز شد.

 وولف بود. یک مسلسل در دست داشت. « آلکس!»

ها به هدف خورد. شانه، بازو و تک آنخانم استلن بوش اسلحه را باال گرفت و سه گلوله شلیک کرد. تک

افتاد، خودش هم شلیک کرد. اصابت گلوله قرار گرفت. اما وولف وقتی داشت به پشت میی وولف مورد سینه

پرت شد، و پنجره در پشت او  های سنگین به خانم استلن بوش اصابت کرد. او از عقب به داخل پنجرهگلوله

اش او را شلواری پوشیدهشکست. با فریادهایی در دل شب و برف ناپدید شد، اول سرش، بعد پاهای جوراب

 دنبال کردند.

ای داد. روی پاهایش بلند شد و به طرف وولف یکه خوردن از آنچه اتفاق افتاده بود به آلکس نیروی تازه

 کشید.دوید. مأمور اس.آ.اس نمرده بود؛ اما به شدت آسیب دیده بود و خرخرکنان نفس می

 «ام.پیدا کردهمن خوبم. دنبال تو آمده بودم. خوشحالم تو را »توانست بگوید: 

 «وولف...»

ی ضد گلوله پوشیده. از بازویش خون اش ضربه زد و آلکس دید که زیر کتش یه جلیقهبه سینه« خوبم.»

 «گریف...»ی دیگر به او اصابت نکرده بود. گفت: ریخت، اما دو گلولهمی
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د و داشت در ارتفاع پایین وولف اشاره کرد و آلکس سرش را برگرداند. هلیکوپتر از محل پروازش بلند شده بو

کرد. آلکس دکتر گریف را روی صندلی خلبان دید. تفنگ داشت. شلیک کرد. فریادی بیرون آکادمی پرواز می

 بلند شد و جسدی از جایی در باال افتاد؛ یکی از افراد اس.آ.اس بود.

-بود؛ و حاال داشت فرار میی این وقایع ناگهان آلکس عصبانی شد. گریف دیوانه بود، هیوال بود. مسئول همه

ی شکسته بیرون دوید، از جسد خانم کند، تفنگِ وولف را قاپید و از پنجرهآنکه بداند دارد چه کار میکرد. بی

های هلیکوپتر سطح برف را به هوا بلند استلن بوش رد شد و در شب پیش رفت. سعی کرد هدف بگیرد. پره

ی لحه را باال گرفت و شلیک کرد. هیچ اتفاقی نیفتاد. یا وولف همهبرد. اسکرد و دیدِ او را از بین میمی

 مهماتش را استفاده کرده بود یا اسلحه گیر کرده بود.

های هلیکوپتر را کشید و هلیکوپتر به پهلو چرخید، شیب کوه را دنبال کرد و دور شد. دکتر گریف اهرم

 رد. مگر اینکه...توانست جلوی او را بگیخیلی دیر شده بود، هیچ چیز نمی

آلکس تفنگ را پایین انداخت و جلو دوید. یک اسنوموبیل چند متر دورتر بیکار افتاده بود. موتورش هنوز 

راند به صورت روی برف افتاده بود. آلکس روی موتور پرید و گاز آن را تا ته روشن بود. مردی که آن را می

 یخ پرید، مسیر هلیکوپتر را دنبال کرد. کنان راه افتاد، از رویفشار داد. اسنوموبیل غرش

ی دکتر گریف او را دید. هلیکوپتر سرعتش را کاهش داد و برگشت. گریف یک دستش را بلند کرد و به نشانه

 خداحافظی دست تکان داد.

طلبانه باال رفت. آلکس در ی مبارزههای سرخ عینک را دید. انگشتان باریک با آخرین اشارهآلکس شیشه

های اسنوموبیل را با دست گرفته بود، روی جای پاها بلند شد، خودش را به قصد انجام آنچه ه دستهحالی ک

دانست باید بکند، محکم نگه داشت. هلیکوپتر دوباره دور شد و اوج گرفت. در برابر آلکس، محل پرش را می

رد، برف و باد هجوم کاسکی سر برآورد. او داشت با سرعت هفتاد، هشتاد کیلومتر در ساعت حرکت می

 آوردند. و از او گذشتند. پیش روی او مانعی به شکل صلیب بود. 

 آلکس مانع را خرد کرد و رد شد، بعد خودش را پرت کرد.

 اسنوموبیل با صدای تیز موتورش، به پایین سقوط کرد.
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 ی زانویش بایستد.ها و دهانش، روی برف غلتید و غلتید. توانست روهای یخ و چوب در چشمآلکس با تراشه

 اسنوموبیل به انتهای سکوی پرش با اسکی رسید.

 ی عظیم فلزی به حرکت درآمد و در هوا جلو رفت.آلکس آن را دید که روی سطح لغزنده

های جلوی کیلوگرم فوالدِ سنگین، با چراغ 225قدر وقت داشت که ببیند در هلیکوپتر دکترگریف فقط آن

هایش سرخ روشنش، از آید. چشمغرد، در دل شب با شتاب به سوی او میروشن، و موتوری که هنوز می

 شدت تعجب کامالً گشوده شد.

انفجار تمام کوه را روشن کرد. اسنوموبیل به اژدر تبدیل شده و با دقت کامل به هدف برخورد کرده بود. 

-رد، هنوز داشت میهلیکوپتر به شکل توپ آتشین عظیمی ناپدید شد، بعد سقوط کرد. وقتی به زمین خو

 سوخت.

آلکس متوجه شد، پشت سرش تیراندازی متوقف شده. نبرد به پایان رسیده بود. آهسته به سوی آکادمی قدم 

ی شکسته شد، مردی کنار پنجرهطور که نزدیک میلرزید. همانبرداشت، ناگهان داشت در سرمای شب می

وار تکیه داده بود. اما هنوز کامالً سرحال بود. آلکس ظاهر شد و دست تکان داد. وولف بود که خودش را به دی

 به طرف او رفت.

 «برای گریف چه اتفاقی افتاده؟»وولف پرسید: 

 «سواری.ظاهراً فرستادمش سورتمه»آلکس جواب داد: 

 ور شد.های هلیکوپتر لرزید و شعلهها، تکهکرد، روی دامنهوقتی خورشیدِ صبح داشت طلوع می
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روح خیابان لیورپول مقابل آلن بالنت نشسته بود و خانم جونز داشت آبنبات چند روز بعد، آلکس در دفتر بی

ها در انگلستان. اما آلکس به چرخاند. اول ماه مه بود، یعنی روز تعطیل بانکدیگری را بین انگشتانش می

آید. حتی انگار نامد، نمیبانک رویال اند جنرال می دانست تعطیالت هرگز به ساختمانی که خود رادالیلی می

 درخشید. در داخل، فقط سایه بود.ها توقف کرده بود. بیرون، خورشید داشت میبهار دم پنجره

 «ظاهراً یک بار دیگر ما به تو یک تشکر بدهکاریم.»گفت: بالنت داشت می

 «ای ندارید.شما به من هیچ بدهی»آلکس گفت: 

ی ای. البته، نقشهتو احتماالً سرنوشت این سیاره را تغییر داده»رسید، گفت: گیج به نظر می بالنت واقعاً

ای برای تشریح مخلوقات دنبال کلمه« کند که...آمیز بود. اما واقعیت یادآوری میگریف هولناک و جنون

توانستند مشکالت ان او میفرزند»... گشت که از پو آن بالن بیرون فرستاده شده بودند. آزمایشگاهی او می

 «زد.ها سر میشدند چه کارهایی از آنداند اگر کشف نمیبسیار بزرگی درست کنند. خدا می

 «ها آمده؟چه بر سر آن»آلکس پرسید: 

ها را پیدا کردیم و همه را به زندان انداختیم. سرویس امنیتی هر تای آنهر پانزده»خانم جونز جواب داد: 

 «سر و صدا دستگیر کرد. ما مراقبشان هستیم.ها را بیکردند، آنزندگی می کشوری که در آن

داند خانم جونز از این آخرین کلمات چه منظوری داشته. و مطمئن کرد میآلکس به خودش لرزید. حس می

 ی دکتر گریف را نخواهد دید. بود دیگر هرگز کسی پانزده نمونه

سازی. این کار، باید صدای این ماجرا را بخوابانیم. کل این ماجرا... نمونهیک بار دیگر، ما »بالنت ادامه داد: 

های درگیر خانواده»ای کرد. سرفه« ها!کند. گوسفند یک چیز است؛ اما آدمنگرانی عمومی بزرگی ایجاد می
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خوشحالند  زنند. فقطها حرف نمیخواهند مسئله به اطالع عموم برسد، بنابراین آندر این ماجرا اصالً نمی

کند، آلکس. تو قبالً قانون امور اند. البته، همین، در مورد تو صدق میشان نزدشان برگشتهپسرهای واقعی

 «توانیم به رازداری تو اطمینان داشته باشیم.ای. مطمئنم میرسمی محرمانه را امضا کرده

کرد نگران او بود. از هرچه در پو یای سکوت شد. خانم جونز با دقت به آلکس نگاه کرد. باید اعتراف ملحظه

آن بالن اتفاق افتاده بود خبر داشت؛ فقط برای اینکه دومین بار هم به داخل آکادمی برود، چقدر به مرگ 

های آلپ فرانسه برگشته بود با کسی که به آنجا فرستاده شده بود هولناک نزدیک شده بود. پسری که از کوه

 ه آشکاری برف کوهستان.کرد. حالتی سرد داشت؛ بفرق می

 «تو خیلی خوب عمل کردی، آلکس.»خانم جونز گفت: 

 «وولف چطور است؟»آلکس پرسید: 

ی یابد. امیدواریم تا چند هفتهگویند کامالً بهبود میخوب است. هنوز در بیمارستان است، اما دکترها می»

 «ها شرکت کند.دیگر در مأموریت

 «خوب است.»

ی افراد ن فقط یک کشته داشتیم. آن مردی که تو دیدی از سقف افتاد. وولف و بقیهدر حمله به پو آن بال»

 «چیزی هست که بخواهی بدانی؟»مکث کرد. « زخمی شدند. به جز این، موفقیتِ کاملی بود.

شما مرا آنجا رها کردید. من کمک خواستم و شما نیامدید. »آلکس سرش را تکان داد. ایستاد و گفت: « نه.»

 «خواست مرا بکشد، اما شما اهمیت ندادید.میگریف 

هایش پرهیز خانم جونز برای کسب حمایت به بالنت نگاه کرد؛ اما بالنت از چشم« حقیقت ندارد، آلکس!»

 «مشکالتی وجود داشت...»کرد. 

ره تر از این جاسوس باشم و اگر دوباخواهم بیشخواستم بدانید برایم کافی است. نمیمهم نیست. فقط می»

توانید از من اخاذی کنید. اما حاال من کنید میدانم فکر میکنم. میاز من درخواست کنید، قبول نمی

کردم فکر می»بعد به طرف در رفت. « خورد.دانم. پس دیگر این کار به دردتان نمیی شما زیاد میدرباره

از من استفاده کردید. از نظری، هر ها. اما شما فقط انگیز و خاص است؛ مثل توی فیلمجاسوس بودن هیجان
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دهید. خوب، من خواهید هر کاری انجام میدوی شما به بدی گریف هستید. برای به دست آوردن آنچه می

 «توانید کارتان را بدون من انجام دهید.خواهم به مدرسه برگردم. یک بار دیگر، میمی

 «گردد.برمی»نت حرف زد. گفت: بعد از رفتن آلکس، سکوتی طوالنی برقرار شد. عاقبت، بال

 «کنی؟طور فکر میواقعاً این»خانم جونز یک ابرویش را باال برد. 

تر این کار کمی غیرعادی است. بیش»ایستاد. گفت: « توی کارش زیادی وارد است. و این توی خونش است.»

ؤیایش شاگرد مدرسه ها در رؤیای جاسوس بودنند. در مورد آلکس، جاسوسی داریم که رایشاگرد مدرسه

 «بودن است.

 «کنی؟تو واقعاً دوباره از او استفاده می»خانم جونز گفت: 

 «البته.»

های زاگرس عراق. آلکس شاید تنها جوابش ای رسید. موقعیتی جالب در کوههمین امروز صبح پرونده»

دهیم آرام بگیرد و بعد می به آلکس مدتی فرصت»به کسی که در سازمان نفر بعد از او بود لبخند زد. « باشد.

 «کنیم.به او تلفن می

 «دهد.جواب نمی»

 «خواهیم دید.»بالنت گفت: 

 

-ی شیک چلسی شد که در آن با کدبانو و نزدیکآلکس از ایستگاه اتوبوس، پیاده به خانه رفت و وارد خانه

-بوده و داشته چه میکرد. آلکس قبالً به جک گفته بود کجا ترین دوستش، جک استاربرایت، زندگی می

کرده، اما آن دو با هم قرار گذاشته بودند هرگز در مورد ارتباط او با ام.آی.شش حرف نزنند. جک این کار را 

 تری برای گفتن باقی نمانده.دانستند دیگر چیز بیشدوست نداشت و نگران او بود. اما در آخر کار هر دو می

 «ای.فکر کردم تازه بیرون رفته»ت: رسید. گفجک از دیدن او متعجب به نظر می
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 «نه.»

 «پیغام تلفنی را گرفتی؟»

 «کدام پیغام؟»

 «خواهد امروز بعد از ظهر تو را ببیند. ساعت سه در مدرسه.آقای بری می»

هایی بود هنری بری یکی از سرمعلمان بروکلند بود. آلکس از این احضار تعجب نکرد. بری یکی از سرپرست

رفتند توجه تک شاگردانی که به آنجا میدبیرستان شلوغ را بچرخاند. و باز نسبت به تکتوانست یک که می

شخصی نشان دهد. او به خاطر غیبت طوالنی آلکس نگران شده بود. به همین دلیل تلفن کرده و قرار 

 مالقات گذاشته بود.

 «خوری؟ناهار می»جک گفت: 

ر کند بیمار بوده. بدون تردید ام.آی.شش یک یادداشت دانست دوباره باید تظاهآلکس می« نه. متشکرم.»

 داد. اما فکر دروغ گفتن به سر معلمش اشتهایش را از بین برد.دکتر دیگر در وقت خود ارائه می

اش را که پلیس پونتی به خانه برگردانده بود برداشت. آهسته رکاب زد. یک ساعت بعد راه افتاد. دوچرخه

ی زندگی طبیعی بودن، خوب بود. از کینگزرود بیرون رفت و در خیابان کناری هبرگشتن به لندن، در محاصر

آن رکاب زد که... انگار همین یک ماه قبل بود، درخیابان مردی را در اسکودای سفید تعقیب کرده بود. 

 ماند.طور باقی میمدرسه در برابرش سر درآورد. حاال خالی بود و تا ترم تابستانی همین

آمد، آقای لی، سرایدار لکس رسید، کسی را که داشت از حیاط به طرف در ورودی مدرسه میاما وقتی آ

 مسن مدرسه را شناخت.

 «دوباره تو!»

 زدند.همه او را به این اسم صدا می« سالم، برنی.»آلکس گفت: 

 «ری آقای بری را ببینی؟داری می»

 «آهان.»
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-وقت چیزی به من نمیآید. اما او هیچود امروز اینجا میاصالً به من نگفته ب»سرایدار سرش را تکان داد. 

گردم تا در را قفل کنم... بنابراین مراقب باش تا آن وقت ها ساعت پنج برمیروم سراغ مغازهگوید! دارم می

 «بیرون رفته باشی.

 «باشد، برنی.»

رسید. مدرسه وقتی کسی کس در زمین بازی نبود. به تنهایی روی آسفالت راه رفتن عجیب به نظر میهیچ

ها با دیوارهای آجری کشیده شده بود و شد. حیاط تا دوردست بین ساختمانتر دیده میدر آن نبود، بزرگ

کرد. آلکس خیره شد. هرگز آنجا را چنان خالی ها را ترک میانعکاس خورشیدِ در حال غروب، داشت پنجره

ای بدون رسید. هر مدرسهیباً زیادی سبز به نظر میهای بازی تقری توی زمینو ساکت ندیده بود. سبزه

 ای، فضای عجیب خاص خودش را دارد و در این مورد، بروکلند استثنا نبود.شاگرد مدرسه

داشت که کنار ساختمان علوم بود. آلکس رسید به درهایی که با تاب خوردن « د»آقای بری دفتری در بلوک 

ها را کنده دیوارها معموال از پوستر پوشیده بود؛ اما حاال در پایان ترم آن ها را باز کرد. اینجاشد و آنباز می

رنگ بود. در دیگری آن طرف باز شد. برنی آزمایشگاه اصلی را تمیز کرده بود. بودند. همه چیز خالی و شیری

بگیرد. این  آلکس حدس زد رفته تا سیگار –شوی و سطلش را کنار گذاشته بود ها، زمینموقع رفتن به مغازه

 هایش خواهد مُرد.دانست روزی با سیگار بین لبمرد تمام عمرش سیگاری حسابی بوده و آلکس می

-چپ برای زیست –زد. به راهرویی رسید هایش روی سطح سنگی ضربه میها باال رفت، پاشنهآلکس از پله

های سرتاسری در دو طرف، و یکراست جلو رفت. یک راهروی دوم، با پنجره –شناسی، راست برای فیزیک 

شد. دفتر بری درست جلوی او بود. کنار در ایستاد و به طرز مبهمی حس کرد برای ختم می« د»به بلوک 

هایشان بیرون زده بود یا پوشید. بری همیشه پسرهایی که پیراهناین مالقات باید لباس مرتبی می

های شرت، شلوار جین و کفشتن داشت با تیزد. آلکس یک کت کتانی به کراواتشان کج بود، فریاد می

-تر از آن بود که میهمان لباسی که صبح در ام.آی.شش پوشیده بود. هنوز موهایش کوتاه –ورزشی نایک 

های بزهکار بود؛ اما حاال خیلی دیر بود رفته، هنوز شبیه نوجوانشد. روی همپسندید، اگرچه داشت بلند می

تری ی مهمبرای بحث در مورد شکل ظاهرش او را ببیند. ظاهر نشدنش نکته خواستو به هر حال، بری نمی

 بود.
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 در زد.

 «بیا تو!»صدایی گفت: 

اندازهایی از زمین بازی. آنجا یک ای با چشمهم ریختهآلکس در را باز کرد و وارد دفتر سرمعلم شد؛ اتاق به

سیاه که پشتش به طرف در بود. یک گنجه میز تحریر بود، با یک توده کاغذ روی آن، و یک صندلی چرمی 

 های کتاب پر بود.تر از ردیفهای جوایز، کنار دیوار قرار داشت. بقیه بیشپر از جام

 «خواستید مرا ببینید.می»آلکس گفت: 

 صندلی آهسته چرخید.

 آلکس خشکش زد.

 پشت میز تحریر، هنری بری نبود.

 خودش بود.

-ای، الغر و رنگای و چهرههای قهوهکرد با موهای خیلی کوتاه، چشممیای نگاه سالهداشت به پسر چهارده

پریده. آن پسر درست مثل او لباس پوشیده بود. برای آلکس زمانی به وسعت ابدیت طول کشید تا آنچه را 

 دید بپذیرد. آن پسر خود او بود. می

 فقط با یک تفاوت. آن پسر تفنگی در دست داشت.

 «بنشین.»گفت: 

رو است و برای اینکه انتظار این را نداشت، از دست خودش دانست به چه چیزی روبهحرکت نکرد. میآلکس 

هایش دستبند زده بود، دکتر گریف برایش الف زده بود که خودش را عصبانی بود. وقتی در آکادمی به دست

طوری یکی ها را گرفته بود. ایننتای آ سازی کرده. اما آن روز صبح خانم جونز ردّ هر پانزدهشانزده بار نمونه

ی سر دیوید فرند اشغال کند. آلکس وقتی ماند. آن پسری که منتظر بود تا جای خود را در خانوادهباقی می

در آکادمی بود، یک لحظه او را دیده بود. حاال آن هیکل با ماسک سفید را به یاد آورد که وقتی به طرف 
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ماسک سفید، باند بود. آلکسِ جدید از زمان نقاهت بعد از جراحی  رفت دیده بود.محل پرش با اسکی می

 کرد.پالستیک که برای یکسان کردن آن دو نفر انجام شده بود، جاسوسی او را می

یا بدخلقی ناشی از دیدارش از  –هایی وجود داشت. شاید به خاطر گرمای خورشید بود و حتی امروز سرنخ

 ها نشد. افکار خودش بود که متوجه آن ام. آی. شش؛ اما او چنان گرفتار

 «باز تو!»برنی، کنار در ورودی مدرسه: « ای.فکر کردم تو تازه رفته»جک، وقتی او به خانه رسید گفت: 

ها پسری را دیده بودند که حاال اند. و به نحوی همین هم بود. آنها هردو فکر کرده بودند تازه او را دیدهآن

 سری که تفنگی را به روی قلب او هدف گرفته بود.مقابل او نشسته بود. پ

با وجود نفتی که در صدایش بود، نتوانست جلوی تعجبش را « منتظر بودم. آلکس.»آن پسرِ دیگر گفت: 

 ی کافی وقت نداشت تا صدایش را درست کند. اما کپی برابر اصل بود.بگیرد. آن پسر به اندازه

ی جمنی تمام شده. تو هم باید خودت چیز به پایان رسیده. پروژه کنی؟ همهاینجا چه کار می»آلکس گفت: 

 «را تسلیم کنی. تو به کمک نیاز داری.

خواهم به تو شلیک من فقط به یک چیز نیاز دارم. نیاز دارم مرگ تو را ببینم. می»آلکسِ دوم پوزخند زد: 

 «خواهم این کار را بکنم. تو پدرم را کشتی!کنم. حاال می

ای. تو یک موجود عوضی وقت مادر یا پدر نداشتهی آزمایشگاهی است. تو هیچپدر تو لوله» آلکس گفت:

ی آوازخوان دارد. بعد از کشتن های آلپ با دست ساخته شده. مثل یک ساعت که پرندههستی که در کوه

داشته آوری. شاید به من شباهت خواهی چه کار کنی؟ جای مرا بگیری؟ یک هفته هم دوام نمیمن می

دانند گریف قصد داشته چه کاری بکند. و متأسفم، اما روی سر تا پای تو نوشته شده ها میباشی، اما خیلی

 «تقلبی.

ای آلکس فکر گفت و لحظهآلکس بدلی داشت این کلمات را با فریاد می« شدیم!ما صاحب همه چیز می»

کند. اما موجودی که مقابل او قرار سرزنش می شنود که او را از درون گورکرد دارد صدای دکتر گریف را می

افتد. فقط تو دهم چه اتفاقی برایم میاهمیتی نمی»داشت، دکتر گریف بود... یا بخشی از او بود. ادامه داد: 

 «باید مرده باشی.
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 های پسری تفنگ او را هدف گرفته بود. آلکس یکراست به چشمدستی که تفنگ را گرفته بود جلو آورد. لوله

 نگاه کرد.

 و او تردید کرد.

ها خیلی شبیه بودند. با یک قد، توانست خودش را به انجام این کار کامالً راضی کند. آنآلکس تقلبی نمی

یک هیکل، یک چهره. برای پسر دیگر، این کار مثل شلیک کردن به خودش بود. آلکس هنوز در را نبسته 

متر اهرو. در همان زمان، اسلحه شلیک شد، گلوله چند میلیبود. خودش را به عقب پرت کرد، به بیرون در ر

ی دوم باالتر از سرش منفجر شد و به دیوار آن طرف اصابت کرد. آلکس از پشت به زمین افتاد و وقتی گلوله

توانست بین خودش و بدلش فاصله به زمین اصابت کرد، غلتید و از درگاه کنار رفت. و بعد دوید و تا می

 ایجاد کرد.

ها ی کنار او خرد شد و شیشهدوید، سومین گلوله شلیک شد و پنجرهطور که به سرعت در راهرو میهمان

ترسید و پرت شود و پایش بشکند، اما ها سه تا یکی عبور کرد. میفرو ریخت. آلکس به پله رسید و از آن

داد که حس کرد موقع عبور از  ها رسید، به طرف درِ اصلی رفت و فقط وقتی تغییر جهتوقتی به انتهای پله

زمین بازی به هدف خیلی راحتی تبدیل خواهد شد. به جای آن به دخل آزمایشگاه شیرجه زد، و تقریباً با 

 شویِ برنی افتاد.سر در سطل و زمین

های ها و بطری مواد شیمیایی که روی قفسههای بونزن، فالسکآزمایشگاه دراز و مستطیل شکل بود، با چراغ

شد. درِ دیگری در انتهای آن بود. آلکس های کاری مختلف تقسیم میاسر آن چیده شده بود. به بخشسرت

در پشت دورترین میز کار شیرجه زد. بدل ورودش را به آنجا دیده بود؟ ممکن بود دنبالش بگردد، حتی حاال، 

 بیرون از حیاط؟

های چوب را بلند ر اطرافش کمانه کرد و تراشهآلکس با احتیاط سرش را بیرون آورد؛ بعد وقتی چهار گلوله د

های گاز را خرد کرد، سرش را دزدید. آلکس صدای هیس گاز پخش شده را شنید. بعد کرد و یکی از لوله

ی دیگری شلیک شد و انفجاری اتفاق افتاد که او را به عقب پرت کرد و روی زمین پخش شد. آخرین گلوله

ها باال گرفت و به سقف رسید. بعد سیستم خاموش کردن آتش به کار شعله گلوله، گاز را مشتعل کرده بود.

گشت. افتاد و به تمام اتاق آب پاشید. آلکس چهار دست و پا عقب رفت، دنبال پناهی در برابر آتش و آب می
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هایش به در طرف دیگر خورد. به سختی روی امیدوار بود آن یکی آلکس دیدش را از دست داده باشد. شانه

با یک راهروی دیگر و یک ردیف  –ی دیگری شلیک شد. اما آن موقع از در عبور کرد پاهایش ایستاد. گلوله

 رو.ی دیگر درست در روبهپله

شد. قبل از اینکه یادش بیاید، نیمی از راه را رفته بود. آن باال فقط یک کالس ها به هیچ جا منتهی نمیپله

شد. های مارپیچی داشت که به سقف منتهی میکردند. پلهفاده میشناسی استبود که از آن برای زیست

 قدر فضا کم داشت که تصمیم گرفته بودند یک باغچه روی سقف بسازند. و پولشان تمام شده بود.مدرسه آن

 آنجا چند گلخانه بود. و نه هیچ چیز دیگر. 

دید آن یکی آلکس دارد تفنگش را پر اش نگاه کرد و هیچ راهی برای پایین رفتن نبود! آلکس از روی شانه

دانست به زودی در دام داد. هرچند میآید. هیچ راهی نداشت. باید به مسیرش ادامه میکند، و باال میمی

 افتد. می

شناسی رسید و در را محکم از پشت بست. در، قفل نداشت و میزها به زمین وصل شده بود، به کالس زیست

ت سنگر بسازد. و رفت روی سقف. آلکس ایستاد تا نفس تازه کند و ببیند بعد توانسدر غیر این صورت می

 تواند بکند. چه کار می

او در مکانی وسیع و مسطح ایستاده بود با حصاری که دورتا دور آن قرار داشت. آنجا ده دوازده تا گلدان 

رسید تا زنده. آلکس هوا را بو نظر می تر مرده بهها جوانه زده بود؛ بیشسفالی پر از خاک بود. چند گیاه از آن

آمد و متوجه شد سیستم آتش خاموش کن اتوماتیک تر باال میی پایینهای دو طبقهکشید. دود از پنجره

نتوانسته آتش را خاموش کند. به گاز پخش شده در داخل اتاق و مواد شیمیایی تلنبار شده روی قفسه فکر 

 کرد. یستاده بود! باید برای پایین رفتن راهی پیدا میکرد. احتماالً روی یک بمب ساعتی ا

 

هایی را روی فلز شنید و متوجه شد بَدَلش به باالی پلکان مارپیچ رسیده. آلکس پشت اما بعد صدای قدم

 ها مخفی شد. در محکم باز شد. یکی از گلخانه

 دود به دنبال آلکسِ تقلبی روی پشت بام آمد. او یک قدم جلو برداشت. حاال آلکس پشت سرش بود. 
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 مدرسه شوم

 اش از خشم در هم رفته بود.موهایش خیس بود و چهره« تو کجایی؟»بدل فریاد زد: 

از آورد. دوید. آلکسِ دیگر چرخید و شلیک کرد. گلوله تر شانس نمیدانست او رسیده. از این بیشآلکس می

اش گذشت، شمشمیری گداخته توی گوشتش فرو رفت. اما بعد به بلدش رسید، با یک دست گردنش و شانه

با دست دیگر مچش را گرفت و اسلحه را به زور بیرون کشید. آن پایین در آزمایشگاه انفجار عظیمی روی 

همدیگر را گرفته بودند؛ دو تصویر ها کدام از پسرها متوجه نشد. آنداد و تمام ساختمان لرزید، اما ظاهراً هیچ

 که در آیینه در هم رفته بودند. اسلحه باالی سرهایشان، برای مسلط شدن.

کشید. بعد از سقف باال زد و آسفالت ها که از انواع مواد شیمیایی جان گرفته بود، در ساختمان زبانه میشعله

ی نیرویش او اتاق رخنه کرد. آلکس با همه نشانی در هوایهای آتشرا ذوب کرد. در دور دست صفیر ماشین

نه به انگلیسی بلکه به  –را کشید؛ سعی کرد اسلحه را پایین بیاورد. آلکسِ دیگر به او چنگ زد، ناسزا گفت 

 آفریکان.

 پایان کار ناگهان رسید.

 تفنگ چرخید و به زمین افتاد.

 رجه زد.یک آلکس حمله کرد، آن یکی را زمین انداخت، و به طرف تفنگ شی

فشانی روی های ناشی از مواد شیمیایی باال گرفت. ناگهان آتشای از شعلهانفجار دیگری روی داد و پرده

سقف اتاق ظاهر شد و تفنگ را بلعید. پسر آتش را خیلی دیر دید و توی آن افتاد. بعد فریاد کشان در دود و 

 ین نگاه کرد.آتش ناپدید شد. یک آلکس رایدر به طرف سوراخ رفت و به پای

 شد.ها داشت نزدیک میخورد. شعلهتر، به پشت افتاده بود و تکان نمیآن یکی آلکس رایدر دو طبقه پایین

نشانی به مدرسه رسیدند. نردبانی به دیوار، به طرف سقف، تکیه دادند. پسری با های آتشاولین اتومبیل

ی سقف آمد و از نردبان شلوار جین، به طرف لبهشرت و ای، کت کتانی، تیهای قهوهموهای کوتاه و چشم

 پایین رفت.


